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 ילּתפנ סָאװ ,רעדיל עלַא טעמכ ןײרַא ןעייג ךוב םעד ןיא
 ןייז ייב טקורדעג יז ןופ עטסרעמ יד ןוא ןבירשעג טָאה סָארג

 .ןבעל

 טשינ ךָאנ םרָאפ ךוב ןיא ןענעז ןָא 351 טייז ןופ רעדיל יד
 ןיא ,רדס םעד ןיא טלעטשענסיוא רעבָא ןענעז יז .ןענישרעד

 .קורד םוצ טיירגעגוצ טַאהעג יז טאה סָארג ילּתפנ ןכלעוו

 ןופ ןעמונעג ךיא בָאה גנולמאז רעד ןיא רעדיל לָאצ עניילק ַא

 ,ייז ןשיווצ ,סָארג ילּתפנ ןופ ןטּפירקסונַאמ ענעבילברַאפ יד

 .עילימיסקַאפ ןיא ןבענעג ךוב ןיא ןענעז סאוו ,רעדיל ייווצ יד

 ערעדנַא ןופ טצעזעגרעביא טָאה סָארג ילּתפנ סָאװ רעדיל יד

 רעד טימ ךיא ףָאה ,רעדיל-רעדניק ענייז ךיוא יוװ ,ןכַארּפש

 .רעכיב ערעדנווַאב ןיא ןבעגוצסױרַא טייצ

 סָאװ ,סָארג ילּתפנ ןופ םירבח ןוא טניירפ עלא קנַאד ךיא

 טעברַא רעד טימ ןפלָאהעג רימ ןוא טקיטומרעד ךימ ןבָאה

 .נ ןענָאמרעד רעדנוזַאב ליוו ךיא .ךוב סָאד ןבעגסױרַא ןופ

 ,לקיב המלש .רד ,ךאברעיוא םירפא ,ןיקיורפעי .ז ןוא ןינַאכ

 טייצ עצנאג יד רימ זיא סאוו ,רעגרעב .א ,יקצָאטסָאלאיב .י.ב

 .רעטומלערעפ .מ ןוא ,טעברא רעד טימ ןעוועג קיפליהַאב

 .ןַאמרעדעפ .ר ןוא ןירושי םיפעי טניירפ ךיוא קנַאד ַא

 גנואיצַאב רענייפ ןייז רַאפ רעגניזלוש לאּומש טניירפ קנַאד ַא

 ןעמוקסיורַא לָאז ךוב סָאד זַא ,ימ ןייז ןוא טעברַא רעד וצ

 .ןייש שינכעט

 .סָארג אניז
 .1958 ,קרָאי וינ
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 ןעמלַאסּפ

 א

 טעב ןיימ םורַא .בוטש ןטימ ןיא ףָאלש ךיא

 טעב ןוא דָאהַארַאק רעסייוו ַא טיירד ךיז

 ,רַאה ןיימ ,ריד וצ רעדילביױל ליפ טגניז ןוא

 .רעֶצ ןופ גָאט ַא ךָאנ רימ ור יד טגנערב סָאװ

 ב

 גנַאזעג עשלדיימ סָאד טמוק ןענַאװ ןופ

 גנַאל ןענעז רעזייה עלַא ןעוו ,טכַאנייב

 ?טור ,ןיוש טור רעדעי ןוא ,טכַאמעגוצ ןיוש

 נג

 ,ייז ןעמוק ןטייז עלַא ןופ - עז ךיא
 :יירשעג-דיירפ טימ ןָא תונחַמ עסייוו יו

 ןָא ןעמוק עלַא רימ ,עז ,ןעמוק רימ

 .ןָאטעגנָא ןסייוו ןיא ךיד ןענַײשַאב

 ד

 ,דייז ןעיולב ןוא סייוו ןופ ןרעיילש ןיא

 ,דיירק יװ סייוו ,ךעל כיש-ןדייז עניילק ןיא

 ,טעב ןיימ םורַא יז ןצנַאט ,ןצנַאט טכייל
 .טעבעג ַא ריד וצ קיצרַאה ןעגניז ןוא

 ה

 ,םורַא יז ןעילפ ןביוט עסייוו יו

 ,םוטש ןקילב ערעייז טימ ךיז ןטעב ןוא

 ,ףוא ןריט ענייד ןפע :ןעגניז ןוא

 .ףורַא ריד וצ ןעמעלַא זנוא םענ ןוא
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: 

 לַארּפעצ טייוו ןוא ןרעיוט יד ףוא ךַאמ
 .לַארעביא ענייד ןריט ענעדלָאג יד

 ,ןייר רעטיול ןעמוק רימ ,עז ,ןעמוק רימ
 ,ןילַא ךיד ןביול וצ ןוא ןסַײרג וצ

: 

 ,ןעז טשינ ערעייז ןגיוא יד ןעק ךיא
 .ןַײװרַאפ ,ייז ןקעדרַאפ ןרעיילש יד

 ,ריר ןוא ַײװ ןדעי רעייז ייב ךָאד ןוא
 .רימ ףַא קילב ןעיולב רעייז ךיא ליפרעד

 ח
 טכַאנייב טעּפש ךימ טָאה סָאװ ,רעװ ,וטסיב רעוו
 ?טכַאמעג ךימ ןעגניז ןוא ,טקעועג ףָאלש ןופ
 - .ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיד בָאה'כ

 ט

 - ,ןַײג וצ טמוק ןוא ןָא ךייא טוט סנדַײז ןיא

 - ,ןַײטש ןפָא קידנעטש טעװ ךייא רַאפ ריט ןיימ

 ,ךייט ןופ גערב םעד ייב ןפמינ יװ סיוא ךייא טצעז ןוא

 : .ךייא ךָאנ שינעקנעב ןופ ךיא ןיב קנַארק לייוו

*( 

 ,דייז ןטנוב ןופ שיור םעניד םעד ביל בָאה'כ
 טייוו ןופ יװ ,טייקליטש רעד ןיא ךיז טגָארט סָאװ
 .טכַאנרַאפ םִי רעקידנשיור רעד
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 אי

 ריר ןדעיַא טימ סָאװ ,רעװ ,וטסיב רע
 ?רימ ןיא ץרַאה ןיימ ןרעטיצפוא וטסכַאמ
 קילב ןעיולב ןלעה ןדעיַא טימ ןוא
 ?קירוצ דלַאב ךימ טסבעלַאב ןוא וטסשורַאב

 בי

 ,ץרַאה ןיימ טכַאמעג ןרעטיצ טָאה קילב ןייד

 טכַאװרעד טָאה טפַאשקנעב עמייהעג ַא ןוא

 ,ץרַאה ןיימ ןיא ןוא רימ ייב טולב ןיא
 .טכַאמעג קירעיורט ױזַא ךימ טָאה ןוא

 ני

 ,טדיישעצ ייווצ זנוא טָאה סָאװ ,רעװ ,רע זיא רע

 ?טַײװרַאפ ,ריד וצ טריפ סָאװ ,געו םעד טָאה ןוא
 רימ ייב ץרַאה ןיא טָאה סָאװ ,רעד זיא רעװ ןוא
 ?ריד ךָאנ ןַאד ןדנוצעגנָא טפַאשקנעב ַא

 די

 ,סיוא ךיז זייווקיצנייא רעטסנעפ ןשעל עס

 .זיוה ןדעי ןיא םורַא טרעוו לקנוט ןוא

 - טכיל עטצעל סָאד סיוא ךיז טשעל עס זיב ןוא

 .טכיזעג ןייר קיטכיל ןייד רימ וטסקעלּפטנַא

 וט

 טָאה סָאװ ,יד יוװ טשינ טסיב וד ,תימָלּוש
 טָאטש רעד ןופ ןסַאג ןיא טכַאנייב טכוזעג

 ,טבירטַאב ןוא קירעיורט ,ןקרַאמעג ןיא ןוא
 .טבילעג טָאה המָשנ ריא סָאװ ,םעד טָא
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 וט

 טנערבעגּפָא טשינ ךיוא טסיב וד ,תימַלּוש
 .ןוז חרזמ רעסייה רעד ןופ ענעי יו

 ,ץרַאװש ןוא ףיט ןגיוא ענייד ןענעז ךָאד

 .ץרַאה ןיימ ריד ךָאנ טקנעב'ס ןוא ,וטסיב ביל ןוא

 ןי

 ליפיוו שטָאכ וטסייוו יצ ,עקיצרַאה וד
 ?ליּפשרעדניק ןייד דיירפ ןוא רעַצ רימ טגנערב עס
 דיירפ ןוא רעַצ רימ טסגנערב וד ליפ וטסייוו ןוא
 ?דייר עקידלּפַאלּפ-שידניק ענייד טימ

 חי

 ,דיילק ןייד שוק ןוא ּפָאק ןיימ ריד רַאפ ןייא גַײב'כ
 ,טייהרעליטש קיצרַאה סעּפע למרומ ןוא
 ץרַאה ןיימ טָאה סָאװ ,ריד רַאפ סָאװ למרומ ךיא
 .דיירפ ןוא רעֶצ טימ טכַאמעג ןרעטיצפוא

 טי

 .טרַאװעג ריד ףַא גָאט ןדעיַא בָאה ךיא

 .טרַאנעג רָאנ ךימ גָאט רעדעיַא טָאה ךָאד
 ,ןייּפ ןוא רעֵצ ןופ ּפָאק ןיימ ןייא ךיא גַײב טציא
 .ןייז וצ ױזַא ףרַאד אֹמָּתסִמ :גָאז ןוא

 כ

 ,טלעצעג ןעמַאזנייא ןייד ןיא ךיד ּפָא סילש
 .טלעוו ענעגייא ןייד ןיילַא ריד רַאפ יוב ןוא
 ןעז טשרע וטסעוו ןיילַא קידנעייז רָאנ
 .ןייֵלַא ריד ןיא טלעוו ןייד זיא סע סיורג יו



 אכ

 דַײמ ןוא ,ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ ּפָא רעק

 ;טַײל ןוא רענעגעוו ןופ סיוא למוט םעד

 ,ןייג ךיד טסזָאל וד ואװַא ,געוו ןייד שרָאפ ןוא

 .ןילַא ריד וצ ךיד ןרעטנענרעד וצ יו

 בכ

 ,ןייוו ןוא טכַאנייב ,גָאטײב טעב ,רָאנ טעב וד

 .ןײלַא ךיד רָאנ ריד ןיא שרָאפ ןוא ךוז ןוא

 דיירפ ליפ ןעז טשרע וטסעוו קידנשרָאפ לייוו

 .טיירגעג ןיילַא ריד רַאפ ריד ןיא זיא סע

 גכ

 ,טניירפ ענעגייא ענייד רַאפ טשינ ךיד גָאלקַאב

 :טנייש ריד גָאט ןייד יורג יװ לַײצרעד טשינ ןוא

 - טינ יז לַײצרעד ַײװ ןוא דנַאש ןייד ןופ ןוא

 .טימרעד ןייּפ ןוא רעֶצ רָאנ ךיוא ייז טסגנערב וד

 דכ

 ,ןיב ךיא סָאװ ןוא רעװ ןסיוו טסליוו וד ביוא

 ,ןיהַא געט עניימ ןעַײג עס יװ ןוא

 ןעקַאב םוק רָאנ ,םעד ףַא טשינ םענייק גערפ

 .ןעו טשרע וטסעװ ,רימ טימ ןילַא וד ךיד

 הכ

 ,םיא רַאפ ןוט טשינ טסלָאז וד סָאװ ןוא ליפיוו

 םירַאב טשינ ןוא טימרעד סיורג ךיד טלַאה טשינ

 - ,ןופרעד קידנלַײצרעד טניירפ יד רַאפ ךיד

 .ןוט טשינ םיא רַאפ טסלָאז סָאװ ,ץלַא קיצניװ זיא'ס
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 וכ

 טימ ןעַײג סָאװ ,יד ןופ סיוא ךיד טיה וד

 .טירט ענייד ךָאנ ליטש ןוא ענעגיובעג

 געוװ ןטייוו םעד ןיא רָאנ ריד ןעגנערב יז

 .קערש יד ןוא קילגמוא סָאד ,טימ קילגמוא סָאד

 זכ

 ,טַײג ןכיילג ןייד טשינ ואוו ,ןיהַא ַײג טשינ
 .טַײטש ןכיילג ןייד טשינ ואוו ,טרָאד טשינ ַײטש ןוא
 ,ןַײג טשינ וטסלָאז - זיא ןכיילג ןייד ואוו ךיוא
 .ןַײטשרַאפ גונעג טשינ ךיד ןעק רענייק לייוו

 חכ

 ,ור ןיימ ,טולב ןיימ ,ץרַאה ןיימ רימ ןיא טגניז סָאװ

 / -!?וצ טנוװֶָא רעד טלַאפ'ס ןעוו ,ךיא רעצנַאג ןיימ

 ןָא ךיוא רע טמוק םיא טימ ,טמוק טנװָא רעד

 .ןָאטעגנָא ןסייוו ןיא רערעטיול ַא

 טכ

 ,ןילַא ריד ןיא ןייוו ןוא ,טעב ,רָאנ טעב וד
 ,ןייר ןוא ץרַאה ןייד ריד ןרעװ רעטכייל טעװ

 ,טימעג ןייד ןרעװ טעװ רעכילַײרפ ןוא

 .טירט יד געוו ןרעווש ןייד ןיא רעגנירג ןוא

 ל

 ,טלַײװעגסױא רימ ןיילַא געוו ןיימ בָאה ךיא
 .טלעפעג ןיילַא רימ רָאנ ןיהואוו ַײג'כ ןוא
 גנַאג ןוא געוו ןטלַײװעגסױא ןיימ ךָאד ןוא
 .גנַאל ןיוש רימ רַאפ טמיטשַאב סיוארָאפ וטסָאה

6 



 אל

 ,רימ ףַא טשינ לָאמנייק רענייק טרעיול עס

 ;ריט ןיימ רַאפ ךיז םייהעג טשינ רענייק טרַאש'ס

 - ,געװ םעד רימ וצ טסטיהַאב וד זַא ,סייוו'כ ןוא

 .קערש עמייהעג ַא ךימ טלַאפַאב טּפָא ךָאד

 בל

 ,ןייז טשינ טסלָאז וד ואוו ןוא טסיב וד ואוװַא
 ;ןייּפ ןוא רעֵצ ןליטש קיבײא ןייד סעגרַאפ
 ,טירט ענייד ןופ שיור ןיא ץלַא ןָא סעגרַאפ
 .טיה ןוא טציש ךיד ןיילַא רע זַא ,סיװ ןוא

 גל

 ,קעװַא שיורעג ריא ןוא טָאטש רעד ןופ ןיב'כ

 געװ ןדעי ףַא שטנעמ םעד ךָאנ ךָאנ טַײג'ס ואוו

 טרָא ןדעי ףַא ,סייװ ךיא םַגַה .טיוט רעד

 .טרָאד יװ ױזַא ָאד :ןפערט ךימ רע ןעק

 ךדל

 ,ךיוה ןוא גנע ,ןסַאג ןופ קעװַא ןיב ךיא

 ךיור סנקלָאװ ןיא טכַאנ ןוא גָאט ןעַײטש סָאװ

 טניה ןוא ץעק ,ןשטנעמ - ןטנוא ןוא .טליהרַאפ

 .טניוומערוטש ןטסערג ןיא םוא ןעַײרד ךיז

 הל

 ,טָאטש ןופ שיורעג םעד ןופ קעװַא ןיב ךיא
 דָאר ַא יװ ,ןענַאב ןוא דרעפ ,ןשטנעמ ואוו

 ,דָאהַארַאק ןסיורג ןייא ןיא ןעַײרד ךיז
 .טָארט ןדעי ןופ שיור םעד ןַיא ןשיור ןוא
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 ול

 יַאדמשַא ואוו ,טָאטש ןופ קעװַא ןיב ךיא

 יירשעג ןיא ןוא שיור ןיא םורַא טַײרד ךיז
 ,דנַאנַאכָאנ ןשטנעמ ןוא דרעפ ,סָאטױא ןופ
 .טנַאה סרעניּפש ןיא ךיז דָארניּפש ַא טַײרד'ס יו

 ול

 ,ךייט ןוא דלַאװ ןשיור'ס ואוו קעװַא ןיב ךיא
 ךיילג למיה םוצ ךיז ןבַײהרעד'ס ואוו ןוא
 ךיז ןטלָאװ יז יװ ,רעמַײב יד ,גרעב יד
 .ךיד ןכַײרגרעד וצ ,רָאנ ךיוה ןבַײהרעד

 חל

 ,ךיז ןטייווצ םוצ סנייא ןגַײנ ןעמולב ואוו
 ;ךיד ןסַײרג ןוא ךיז ןגיוו ןזָארג ואוו

 דיל ןסיורג ןייא ןיא סרעּפַאנק ,ןגילפ ואוו
 .טירט ןדעי ףַא ריד וצ ךיז ןטפעהַאב

 טל

 ,ךיד ךיא ןיפעג ָאד ןוא ,ךיד ךיא ךוז ָאד

 ךיד ךיא ליפרעד ָאד ןוא ,ךיד ךיא ןעקרעד ָאדַא
 ,ריר ןוא שיור ןדעי ןיא ,טניוװ ןופ ַײװ ןיא
 .רימ ןיא ףיט ןוא רימ רעביא ,רימ םורַא

 מ

 ,טָאטש ןיא ךיוא טסיב וד זַא סייוו ךיא שטָאכ ןוא
 ,טָארט ןוא ןַאּפש ןדעי ןופ גנַאלק ןיא ,שיור ןיא
 ,רַאה ןיימ ,ריד וצ ךימ רעטנענ ךיא ליפ ךָאד
 .רעַצ ןוא דיירפ ןיא ,דלַאװ ןוא ךייט ןופ שיור ןיא
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 אמ

 :טגָאז איבָנ רעד

 ,טריפעגסױרַא ןוז יד טָאה סָאװ ,רעד טָא

 ,טריצעגסיוא ןרעטש טימ טכַאנ יד טָאה ןוא

 טכיל ַא רַאפ ָאד טלַײװרעדסױא ךיוא ךימ טָאה

 .טכױעגנָא סמענייא ןדעי ןיא ןייז וצ

 במ

 ,טלַײװרעדסױא ךימ רעטנזיוט ןופ טָאה רע

 ,טלעטשעג ךייא רַאפ םערוט-טכייל ַא יװ ןוא

 ,טימעג רעווש רעיא ןטכײלַאב לָאז ךיא

 .טירט יד געוו ןיא ךייא ןכַאמ רעטכייל ןוא

 גמ

 ,טניוו ןוא טכַאנ יד ,גָאט םעד טגנערב סָאװ ,רעד טָא

 ,דניא ףַא דניא ןַא טפרַאװ ןוא םִי םעד ףוא טזיורב

 ןייר ךיוא ץרַאה רעזנוא ןגָאלש טכַאמ רעד טָא

 .ןילַא םיא ןביול וצ ןוא ןסַײרג וצ

 דמ

 ,טריפעגסורַא ןוז יד טָאה סָאװ ,רעד טָא

 ,טריצעגסיוא ןרעטש טימ טכַאנ יד טָאה ןוא

 ,טכַארבעגטימ רָאנ רעהַא זנוא ךיוא טָאה רע

 .טכַאנ ןוא גָאט ןופ ָאד טייקסיורג ןייז ןעז וצ

 המ

 ,דיירפ יא ,רעֶצ יא זנוא ףַא טגנערב סָאװ ,רעד טָא

 ,טייקיניילק רעדעיַא טימ ןעמַאווצ

 ,וצ ךיוא דיירפ ןוא רעֶצ םעד זנוא טמענ רעד טָא

 .ור עליטש-קיבייא יד זנוא ףַא טגנערב ןוא
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 ומ
 ,טָאג ןיימ ,ףרַאדַאב ןכעלגעט ןיימ רַאפ
 ;טָאּפש ןוא דנַאש וצ גָאט ןדעיַא ךיא רעו
 ,יײרשעג-סַאג רעייז טימ גָאט ןדעי ןוא
 .ייז יו ןיילק ןוא טקירעדינרעד ךיא רעװ

 זמ

 ;טגָאז איִבָנ רעד
 ,ּפָארַא דרע'רד ףיוא טכַאנרַאפ טמוק סָאװ ,יוט יװ
 ,ּפָא רעדלעפ יד טשירפ סָאװ ,ןגערַײרּפש יו
 ,רימ ףַא דָאנעג סיורג ןייד ךיוא טמוק ױזַא
 .ריר ַא רָאנ ךימ ביג'כ ואוו ,ץלַא ףַא ,רימ ףַא

 חמ
 --ריד ןופ טעב ךיא סָאװ וַא ,רַאה ןיימ ,סייוו ךיא
 ,רימ רַאפ עשו-קיליװַאב .וטסקיליװַאב
 רעֶצ ןסיורג ןיימ ןוא רעיורט ןיימ לָאז ךיא
 .רַאה ןיימ ,דניצַא ךיוא ןגָארטרעבירַא

 טמ

 ,טַאהעג רָאנ רעדורב ַא ךיא טלָאװ יַאוולַה
 ;טַאט ןייז זיא סע סיורג יװ םיא ןענרעל ֹוצ
 דיירפ ליפ ןוא טייקסיורג ליפ ,םיא ןזייוו וצ
 .דייר ענייז ןיא ףיט ןגרָאברַאפ טגיל עס

: 

 ךַײה רעד ןיא ןכיילב ןרעטש עטצעל יד
 ,ךַײלב ןוא יורג סע טכַײלב חרומ ןיא טייוו ןוא
 טײרּפשרַאפ ךיז ןיישנוז ןטשרע םעד טימ ןוא
 .דיירפ-ןגרָאמ עלעה יד רימ ייב ץרַאה ןיא
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 אנ

 טייוו ןוא טנָאנ ןופ יז ןעמוק רעלטעב יו

 טייז רעד ייב ןוא סנקור יד ףַא סעברָאט טימ

 - .ןייוועג טימ ןטעב ןוא ,טייק ןוא דניק טימ

 בנ

 ,סיוא ךיז םורַא דָאר ַא ןיא ןצעז ייז

 ,סיוש רעד ףַא רעדניק ןוא ךעלעפֹוע טימ

 - ,ור ןָא קידנסעגרַאפ ,ןרעדױלּפ ןוא

 .וצ רעדניק עניילק יד ץלַא וצ ךיז ןרעה'ס ןוא

 גנ

 לעװש רעד ייב טניה עליופ יד יװ ןענעז יז

 .לעצ ןייז ייז רַאפ ףוא טנפע סָאװ ,םעד ןופ

 ,דָאנג סמענעי רַאפ טניה עליופ יד יװ ןוא

 .טָארט סנדעי ןופ ךיז ןטערט ןזָאל ייז

 דנ

 ןַײּפ ןוא ַײװ רעייז ךָאד .טנייפ יז בָאה ךיא

 .ןַײרַא ףיט ןצרַאה ןוא טולב ןיימ ןיא זיא

 ,ייז רַאפ ךימ טרעטַײל ןוא ךימ טקיטַײװ רע

 .ַײװ רעייז ןיא ןייש ַא יװ ןַײגפוא לָאז כ

 הנ

 ,ּפָאק ןיימ ייז רַאפ ףיט ןגיובעגנייא בָאה'כ
 .סָאװ ףַא קידנסיוו טשינ ,טרַאװעג בָאה ןוא

 זיא ןגיוא יד רַאפ ןוא ,טרַאװעג בָאה ךיא

 .ןייש רעלעה ַאזַא ןעגנַאגעגפוא רימ
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 ונ

 ,דרעווש קיבײא טביילב דרעווש יד :טגָאז איבָנ רעד
 .דרע יד טולב ךָאנ טעװ ןטשרַאד קיביײא ןוא
 ןליטשנייא טשינ טולב סניק ךיוא טעװ עס
 .דרע'רד ןופ טיירש סָאװ ,ןלָבָה ןופ טולב סָאד

 נ
 גָאט ןופ ןעמוקנָא םעד טימ רעכיילב ַא

 .גָאר םעד ייב ץיגרע ןדניוושרַאפ רע טעװ

 ,ןייז ךָאד ןעק עס ,גָאט ןצנַאג ַא טיירג ייז
 .ןייש-טנווָא ןטימ ןייז-קירוצ לָאז רע

 חנ

 טַײלַאב ַײג וד ,קעװַא טַײג רע ןעוו ןוא

 .דַײר עקידנטסיירט טימ געוו םעד זיב םיא

 --גנַאל וצ ייטש טשינ ,ןענעגעזעג םייב ןוא

 .גנַאג ןייז םעד טימ רָאנ רערעווש םיא טסכַאמ וד

 טנ

 זיוה ןיא םוא ךיד רעק ןַאד ,קעװַא רע זיא

 ,סיוא ריד ךיש יד רעֶצ ןסיורג ןופ וט ןוא
 ,ןיײטשרַאפ ץרַאה ןייד יװ ןעק רעװ לייוו ,ןַײװ ןוא
 .ןעז טשינ רעמ לָאמניײק ןיוש םיא טסעװ וד זַא

 ס

 ,סױרַא טַײג סָאװ ,םעד טָא דיירפ טימ טַײלַאב

 .סיורג ןוא זיא יז ןַײש יװ טלעוװ יד ןעז וצ

 ,טָארט ןדעי ףַא ןעו רעדנואוו סטָאג טעװ רע

 .דָאנעג סיורג ןייז ןַײטשרַאפ ןַאד טשרע טעװ רצ
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 אס

 .טַײגרַאפ ןוז יד .טכיילברַאפ גָאט רעכיילב רעד

 טַײװ טייקליטש ַא טימ ןוא טמוק טנװָא רעד

 ,וד ,ורמוא ןיימ ,וד רָאנ .ליטש טרעוו ץלַא ןוא

 .ור ןייק טשינ לָאמנייק רָאג ץרַאה ןיימ טסיג וד

 בס

 טור קיטַײװ רעליטש ַא .טוג טשינ זיא רימ
 ,טולב ןיימ ןיא ןוא ףיט ןצרַאה ןיא רימ ייב
 דילג ןדעי ןיא ןָא קיבײא ןופ טנייוו סָאװ
 .טינ טשינרָאג רימ טלעפ ןלעפ שטָאכ ,רימ ייב

 גס

 ,ריט יד טכַאמרַאפ ,טַײרדרַאפ ּפמָאל םעד בָאה ךיא
 .רימ וצ רעמ ןעמוק טשינ טציא רענייק טעװ
 ןיילַא רימ טימ טציא ןביילברַאפ לעװ ךיא

 .ןיילַא זיוה ןליטש ןיא

 דס

 ,סָאלש ןפַא ןסָאלשרַאפ ריט ןיימ בָאה ךיא
 - .זָאלג ןיימ קנַארטעג טימ רימ טליפעגנָא ןוא
 ןייוועג לופ זיא ץרַאה ןיימ ,זיא רימ רעווש יװ

 .ןילַא רימ ףַא ,ןעמעלַא ףַא ,ץלַא ףַא

 הס

 ןייוו ןקרַאטש טימ לעוו ךיא ,טניימעג בָאה ךיא

 ,ןייּפ ןוא רעצ ןסיורג ןיימ ןרוּכיִשרַאפ

 ןייוועג ןיימ ןוא ץרַאה ןיימ ןליטשנייא ןוא

 .ןילַא רימ ףַא ,ןעמעלַא ףַא ,ץלַא ףַא

13 



 וס

 ,טדימרַאפ ןוא ךיד טריפרַאפ ,טשױרַאב ןייוו רעד
 - .דירפ ןטרַאנעגּפָא טימ ןייא ךיד טגיוו ןוא
 - ,ןייז רעטשורַאב ַא ןעמ ןעק קיביײא טשינ
 .ןייּפ ןוא רעַצ ןייד ןַאד רעסערג ךָאנ טרעו עס

 זס

 ,טינקעג רעטעגּפָא ערעייז וצ טשינ בָאה'כ
 טימ רעייז ןיא טשינ לָאמנייק ךיוא ןיב ךיא
 ,ייט ןוא ןייוו ייב קידנטעּפש ןסעועג
 .ייז יװ ױזַא ךימ קילגמוא סָאד טפערט ךָאד

 חס

 גנַאזעג ןוא ,רעדיל ןופ שיורעג ןיא טשינ
 גנַאלק-רעכעב םעד ןיא טשינ ךיוא ;ךעלדיימ ןופ
 -- ,דיירפ רעונוא ןגרָאברַאפ טגיל ,ןענַײװ ןופ
 .טייקנריולרַאפ זיב רָאנ טשױרַאב ץלַא סָאד

 טס

 ,ייט ייב זױהעװַאק ןיא טניירפ טימ טשינ ןוא
 ,ייז טימ טשינ סָאװ ,טניירפ יד קידנדערַאב
 ,וצ ןגיוא יד ךיז עדימ ןּפעלק'ס זיב
 .ור עטכוועג-גנַאל ןייד ריד ןעגנערב טעו

7 

 ןַײװ ןוא גנַאזעג טימ ריא טשורַאב ור ןופ טכענ יד

 .ןַײשנענוז ןופ געט ,ריא טפָאלשרַאפ געט יד

 ןַײגרַאפ טעװ ריא ןוא ריא טַײגרַאפ יזַא

 | .ןילַא ךיז ןצנַאג ןיא קידנסעגרַאפ
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 אע

 גנַאל וצ טניירפ ענייד טימ טשינ ךיד סָאזרַאפ

 .גנַאזעג ןוא ןענַײװ יד ייב קנעשנייוו ןיא

 טיירג קידנעטש זיא רע ןוא ,ריד ףַא טרַאװ רע

 .דיירפ עליטש קיבייא יד ריד ןעגנערב וצ

 בע

 גנַאזעג ןוא רעדיל ןוא ןַײװ טימ טשינ

 ,גנַאלש יד ריד ןיא ןרוּכיִשרַאפ וטסעװ
 ,ןַײא ןצרַאה ןיא ריד ייב ףיט ךיז טסע סָאװ
 .ןַײש יד ,גָאט םעד ,ור יד ריד ייב טביור ןוא

 נע

 ,ןַײװ רעקרַאטש ןענעז ייז ?ייז ןענעז רעוו

 ,ןַײא רָאנ טדימ ןוא טשרַאב ,ףוא זנוא טגער סָאװ
 ,ןַײא רָאנ טדימ ןוא טשרַאב ןַײװ רעד :גָאז ךיא
 .ןַײװ רעד דיירפ ןייק טשינ לָאמניק זנוא טגנערב ךָאד

 דע

 טיירב ןוא טייוו טגיל םיא וצ טריפ סָאװ ,געוו רעד

 .טײרּפשעגסױא םענייא ןדעי רַאפ ךיילג ןוא

 - ,טַײג ריא ןיהואוו ריא טעזדנָאלב קידנעטש ךָאד

 .טַײװ ןוא טניװ רעד טזָאלב עס ןיהואוו טַײג ריא

 הע

 ,טירש ןכיילג ןדעי ףַא טכוז ןוא טכוז ריא
 .טימרעד גנַאג םעד ןיילַא ךיז טלכיורטש ןוא
 - ,סָאװ טשינ ןיילַא טסייוו ןוא טכוז ןוא טכוז ריא
 .סָארדרַאפ ןיילַא ךייא ןוא רָאנ ערעדנַא טגנערב
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 וע

 ,טָארט ןוא ןַאּפש ןדעי ףַא םיא רָאנ ,םיא טכוז
 .טָאטש ןוא ףרָאד ןיא ,סַאג ןיא ,ןילַא ךייא ןיא
 ןעז טשרע ריא טעװ םיא רָאנ קידנעניפעג
 .ןייטשרַאפ וצ זיא געוו ןייז רַאברעדנואוו יו

 וע

 ,ףָארטש ַא ךַײא ףַא טמוק'ס ןעו :טגָאז איִבָנ רעד
 ףָאש ענייז טימ טדייל'ס יװ ,טימ ךיא דַײל ןַאד
 דַײרפ ַא טמוק עס ןעו ךָאד .טימ ךעטסַאּפ רעד
 .דַײל ערעייא ךָאנ ץלַא ךיא דייל ןַאד ,ךייא ףַא

 חל

 טור ןּפיל עטסערּפעגוצ עניימ ףַא
 ,טולב ןיא רימ ייב ףיט ןוא .טרָאװ קיליײה ןייד
 .ןילַא וטסור ףיט ןצרַאה ןיימ ןיא ןוא

 טע

 ,םוטעמוא ןוא טרָאד ןוא ָאד טסיב וד שטָאכ
 ,םורַא רָאנ ךיד טכוז ,ךיד טשרָאפ ןעמ ואוו ןוא
 ?ןעז ךיד ןעק סָאװ ,רעד זיא רעװ ןוא ואוו ךָאד
 ?ןייטשרַאפ געוו ןייד ןעק סָאװ ,רעד זיא רעװ ןוא

 ּפ

 ואוו-ץיגרע זַא טסייוו סָאװ ,םעד זיא ליואוו זַא
 ,וצ ךיז םיא וצ טקוק סָאװ ,רעװ ךיז טניפעג
 ,רימ זיא ליואוו זַא :גָאז ךיא .םיא ךָאנ טקנעב ןוא
 .ריר ןדעי ןיימ טיה ץימע זַא ,סייוו'כ לייוו
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 אפ

 גנַאג ןיא טכיירגרעד ןרעיוא עניימ וצ

 ,גנַאזעג קידהליפּת ַא טייוו ץיגרע ןופ

 ,טירט עניימ ןרעוו רעגנירג ,רעטכייל ןוא

 .טימ סעּפע ןעלמרומ ןּפיל עניימ ןוא

 בפ

 ?טכַאנייב טעּפש יװַא רעטסנעפ סָאד טנערב סָאװ

 ?טכַארטרַאפ טרָאד ךיז טגיוו סָאװ ,סָאד זיא רעװ ןוא

 ,דימ עמַאמ יד דניק ןקנַארק ַא ייב ךיז טגיוו יצ

 ?דיא רעטלַא ןַא סָאד ךיז טגיוו הרֹוּת רעביא יצ

 גפ

 ,טכַאמרַאּפ גָאט ןטימ ןיא ריט ןיימ בָאה ךיא

 .טכַאנייב ןופ טייקליטש יד יװ ,ןייז ליטש לָאו

 - ,זוה ןייֵמ ןיא ןעמוק טשינ לָאז רענייק ןוא

 .זיולב ןדַײל רעקידנעמוק רעד טגנערב רימ

 דּפ

 ןיילַא ריד רַאפ רָאנ ןוא ןיילַא ריד וצ

 ,ןייוועג זיב שזַא טולב ןוא ץרַאה ןיימ טגניז

 ,טכַארבעג דיירפ ןוא רעֶצ רימ טָאה סָאװ ,ריד רַאפ

 .טכַאמעג ךיוא ןעגניז ךימ טָאה סָאװ ,ריד רַאפ

 הֹּפ

 ,ןַײג וצ ריט ןייא ךרוד רעליטש ַא טסמוק וד

 .ןַײטש ןביילב וצ ,טרָא ןָא טשימעצ טסכוז ןוא

 ,סיוא ךיד טסביילק וד ןעו ןוא סָאװ רעדייא ךָאד

 .סױרַא קירוצ ריט רעטייווצ ַא ךרוד ןיוש וטסזומ
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 ופ

 ,קעװַא ואוו-ץיגרע ןיוש ךיד וטסלעטש ןוא
 .קערש ןיא ריר ןוא ךרָאש ןדעי רַאפ וטסיב
 ,טרָאװ ןוא גנַאלק ןדעי ייב ףוא טסרעטיצ ןוא
 .טרָא ןייד טמענרַאפ ןוא רעטייווצ ַא טמוק'ס זיב

 ןּפ

 ךירג רעדנילב רעד יװ ןוא .דנילב זיא טכַאנ יד
 .ךיד ןסַײרג וצ ,רעדילביול יז טגניז ליטש
 ,יז ןעגניז ןרעה רָאנ עקיצנייא ךָאד
 .יד ןשיווצ רענייא ןיב ,רַאה ןיימ ,ךיא ןוא

 חּפ

 ,לָאמַאטימ ןעמוק סָאװ ,ייז ןענעז רע

 ,לֹוק ןפַא ןָא ונעג עדליוו תונחַמ יו
 ,ףורַא ,ּפָארַא ּפָאק ןיימ םורָא ןעילפ ןוא
 !?ףױלטנַא ,ןיילַא ריד ןופ ףױלטנַא :ןעַײרש ןוא

 טּפ

 ,רעווש ןוא יורג טלּפענרַאפ ךָאד ,סָאװ עז ךיא
 ,רעה ךיא סָאװ טשינ סייוו ךיא ךָאד ,סָאװ רעה ךיא
 = ,דנַאנַאכָאנ טלדניווש ןוא טשיור סעלַא ןוא
 ?דנַאלנטָאש סָאד רימ ףַא ןיוש טרעיול יצ

 צ

 ,העָש עטצעל ןיימ ןגָאלשסױא טעװ ס זַא ןוא

 ליה טעמַאס רעצרַאוװש ןייז ןיא ךימ רע טעװ
 ליטש ךימ ןגָארטקעװַא ןוא ןליהרַאפ
 .ָאטשינ טשינ ץיגרע ןיא זיא סָאװ ,ןיהַא
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 אצ

 ןַײגרעביא ןלעוו ןעלּפענ ערעווש יו

 ןעוועג זיא סָאװ ץלַא ןוא ,רימ רעבירַא

 - ,ןעשעג טלָאװ טשינ רָאג יװ ךיילג ,ןקעמרַאּפ

 .ןעזרעד טכיל קיביײא ןייז טשרע טלָאמעד לעװ'כ

 בצ

 רעװ ןעמיטשַאב ןעק יצ ?ךיא ןיב טלַא יו

 ?רעמ יצ רעקינַײװ ןרָאי ןופ לָאצ ןיימ

 ןעד ןרָאי עניימ ןופ לָאצ יד ןעק ןוא

 ?ןעו רעטלע ןיימ רימ ןעמיטשַאב

 גצ

 טייקיניילק ַא םעוו ייב ,דניק ַא טּפָא ןיב'כ

 ,דיירפ ןוא ןייוועג ןפורסױרַא ןעק עס
 קערש ןָא טרַאװ סָאװ ,רעקשטיטלַא ןַא טפָא ןוא

 .געט ענייז ןופ ףוס םעד ףַא קיאור ןוא

 דצ

 ,ילברַאפ טינ טשינרָאג ךָאנ זָאל'כ ןוא גנוי ןיב'כ

 ַײנ רימ זיא ךָאד ,לַאװק ןדעי ןופ קנירט ךיא

 :רָאג ךיא טכַארט לָאמטּפָא ןוא .טינ טשינרָאג ןיוש

 .רָאי טנזױט ַא טלַא רעכיז ןיוש ןיב ךיא
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 רעדיל
1 9 0 





 געװ ריא

 .ייברַאפ בוטש ןיימ טציא טריפ געוו ריא
 ,ןָא ןגרָאמ רעד טמוק עס ןעוו ןוא
 ,ןביוש עניימ ףַא ףוא קיטכיל טייג ןוז יד
 בוטש ןיימ רַאפ רעמייב יד ףַא ןוא
 ,ןעלרעּפש יד ךיז ןפייפעצ
 רעקידנעגניז ַא ףוא ךימ ךיא ּפַאכ
 - רעגעלעג ןיימ ףַא
 .ייברַאפ בוטש ןיימ טציא טריפ געוו ריא

 .ייברַאפ בוטש ןיימ טציא טריפ געוו ריא

 ,ןָא טנווֶא רעד טמוק עס ןעוו ןוא

 ,ןביוש עניימ ףַא טייגרַאפ לַארטשנענוז רעטצעל רעד

 טייגרַאפ סַאג ןיא טייוו ןוא

 ,שיור-רעדניק רעד
 רעקידנגייװש ַא םורַא בוטש ןיא ךיא ייג

 - רעכייר ,רעכייר ןוא
 .ייברַאפ בוטש ןיימ טציא טריפ געוו ריא

 ,ייברַאפ בוטש ןיימ טציא טריפ געװ ריא

 .ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה ןיילַא יז שטָאכ
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 בוטש ןיא

 ןיילַא בוטש ןיא ןטנוװָא עגנַאל ןציז רימ
 ,געט ענעגנַאגרַאפ ןופ עדייב ןדער ןוא
 ןייג וצ טשרע ןעמוק ןפרַאד סָאװ ,געט יד ןופ ןוא
 .געוו סנדייב רעזנוא ףַא

 ןיירַא רעװ טמוק ןעוו-טשינ"ךעו רָאנ ,ליטש זיא בוטש ןיא

 .סױרַא קירוצ טייג ןוא טימ סָאװ טמענ ןוא

 ,ןיז טעװ זנוא ייב יװַא יו רעטייוו ןדער רימ

 ,זיוה רעזנוא ןיא ,זנוא ייב

 טנעוו רַאפ יירעקיטש עסייוו ןוא-יולב רימ טסוייװ וד
 ,טיינעגסיוא טסָאה וד סָאװ ,רעכעטשיט ןוא
 ,טנעה עלָאמש ,עניילק ענייד ףַא קוק ןוא ,גייווש ךיא
 .דיירפ ןופ סָאװ למרומ ןוא

 ןיילַא בוטש ןיא ןטנוװָא עגנַאל ןציז רימ
 ,געט ענעגנַאגרַאפ ןופ עדייב ןדער ןוא
 ןייג וצ טשרע ןעמוק ןפרַאד סָאװ ,געט יד ןופ ןוא
 .געוו סנדייב רעזנוא ףַא
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 ןטנװָא-רעטניוו

 ,ןסיורד ןיא זיא קיטסָארפ ןוא טלַאק
 - .טניוו רעד טַײז ןעיינש טימ ןוא
 ןביילברַאפ בוטש ןיא טנייה רימָאל
 .דניק ביל ןיימ ,רעייפ םעד ייב

 ,רעטסנעפ ןוא ריט ןעלגיררַאפ רימ
 - ,טכיל עסייוו'ס ןשעלרַאפ רימ
 רעייפ ןופ ןַײש ןעמערַאװ םעד ייב
 .טכיועג ןייד ןעלטיור ךיז טמענ

 םידעפ עטױר-קירלָאג יו ןוא
 ,רָאה עדנָאלב ענייד ןרעוו
 ,רעסערג ןרעוו ןגיוא יד ןוא
 .רָאלק ןוא ףיט ןוא דלימ ןרעוו

 טייקטיור ןייז טימ רעייפ סָאד טקוק
 ,ןײרַא ריד ןגיוא יד ןיא
 ,לוטשגיוו םעד ןיא ךיז רימ ןגיוו
 .ןייש ןטיור ןיא ךיז ןגיוו
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 רעייפ םייב

 ןימַאק םייב לוטשגיוו ןיא ץיז'כ
 .ןיה ןוא רעה ךימ גיוו ךיא ןוא

 ,ןעילג ןליוק
 ןעילפ ןעקנופ

 .ןימַאק ןופ רעייפ םעד ןיא

 ,טסָארפ ַא טמענ ןביוש יד ףַא
 .טזָאלב ןסיורד ןיא טניוװ רעד ןוא

 ,ןעילב ךעלגייווצ
 ןעילג ןרעטש

 .טסָארפ םנופ ןביוש יד ףַא

 - ,זיוה ןיא זנוא ייב זיא םערַאװ
 - ,סיוש ןיא רימ וצ ּפָאק ןייד גיי

 ,ןעילג ןגיוא

 ןעיצ ןגיוא

 .סיוא ךיז טשעל רעייפ סָאד ןוא
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 רעייפ סָאד טשעל

 ,ןוויוא ןיא ךיז רעייפ סָאד טשעל
 .טנעוו יד ףַא ןעלקנוט סע טמענ
 ,ןזעוועג בוטש ןיא זיא ץימע
 .טנערבעג טָאה רעייפ סָאד ןעוו

 ,רעייפ ןגעק ןסעזעג זיא
 ,טדערעג ןוא טלכיימשעג טָאה

 רעגניפ עכייוו ,עכיילב טימ ןוא
 - .טעלגעג ךימ קירעטיצ ןוא ביִל

 ,ןוויוא ןיא ךיז רעייפ סָאד טשעל
 .טנעוו יד ףַא ןעלקנוט סע טמענ
 ,ןזעוװעג בוטש ןיא זיא ץימע
 .טנערבעג טָאה רעייפ סָאד ןעוו
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 ײװמַארט ןיא

 א

 ,דימ ןיב'כ .ַײװמַארט ַא ןיא לָאמַא רָאפ ךיא

 טינ ךימ טרַא עס :יװַא טַאלג רימ רָאפ ךיא
 -- ,טרָאפ עמ ואוו ןוא ןיהואוו
 .טרָא עטכער סָאד ןייז טעװ ,ןעמוקנָא לעװ'כ ןיהואוו

 ,רעווש ןוא קידלּפענ זיא גָאט רעד .טרָאפ עמ
 רעה ךיא .טגייווש עמ .טכױהעגנָא ןביוש יד
 רישזַאסַאּפ ַא :גנולק ַא לָאמסכעלטיא רָאנ
 .ריט יד ךיילג ךיז טקַאהרַאפ'ס ,ןייא טגייטש ,סיוא טגייטש

 ;ואוו ןוא ןיהואוו טינ ךימ טרַא עס .טרָאפ עמ
 .וצ ןגיוא עניימ ךיז רעווש ןפעלק עס

 ךיוה ןוא טייוו ןעילפ םענ ךיא ןוא ,טכייל רעוו'כ
 .ךיור ךרוד ןוא לּפענ ךרוד ןיילַא ךיז ןופ

 ליפרעד ךיא ןוא .ןיילַא ךיז ןופ ילפ ךיא

 ,ליטש טרעװ םורַא ,ץלַא רעטכייל רעװ ךיא יו
 - ,ןייר רעטיול ןוא ,רימ ןיא ףיט טרעוו ליטש ןוא
 .ןיילַא טייקרעטיול יד ןעזרעד דלַאב לעװ'כ
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 ב

 ,רימ ןיב ךיא ןוא ,רָאפ ךיא :לָאמשרעדנַא ןַא
 טינ ךימ טרַא עס :ױזַא טַאלג ךיא רָאפ זיא
 - ,טרָאפ ןעמ ואוו ןוא ןיהואוו
 .טרָא עטכער סָאד ןייז טעװ ,ןעמוקנָא לעװ'כ ןיהואוו

 ,ליפרעד ךיא ןעוו ,ױזַא קידנרָאפ רָאנ
 ,ליצ ןוא טרָא ןטצעל םוצ ךיז טרעטנענ ןעמ
 ,טולב ןיימ ףוא טכָאק'ס ,קיאורמוא ךיא רעװ ָאד
 .טורעג ליופ ןצרַאה ןיא טציא זיב טָאה סָאװ

 לָאמַאטימ ןבעג וצ גנורּפש ַא - ליפ ךיא
 לֹוק ןפַא ןוא ,סױרַא סַאג רעד ןיא רעטסנעפ ןכרוד
 - ,לענש ױזַא ןפיול ,ןפיול ןזָאל ךימ
 .לעווש ןייז ףַא ןעמוק לָאז'כ ,רימ ףַא טרַאװ רע
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 טכַאנרַאפ

 טכַאנ ןוא גָאט ןשיװעצ םייהַא םוק ךיא
 .רעדימ ַא גָאטסטעברַא ןסיורג ןופ
 ביל טלכיימש ןוא ןָא ןגעקטנַא טמוק יז
 ;ּפָארַא קָאר ןוא טוה ןיימ רימ ןופ טמענ ןוא
 ּפָאק ןדימ ןיימ טנעה עכייוו טימ טעלג יז
 .רעדינַא רימ ןבעל ךיז טצעז ןוא

 ,סיוא ךעטשיט ןסייוו ַא טײרּפש עמַאמ יד

 .ןדעי רַאפ לייוורעד שיט םעד טיירג ןוא
 ןײרַא סָאג רעד ןופ ןעמוק רעדניק יד
 :סיוא דלַאב שיט םעד םורַא ךיז ןצעז ןוא
 ,זיוה םנופ לקניוװ ַא ןיא ואוו ,רימ ןוא
 .ןדער ןוא ליטש ןציז רימ
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 זיוה ןרַאפ

 סױרַא בוטש רעד ןופ עדייב ןעייג רימ

 - .קעװַא ךיז רעטסנעפ ןרַאפ ןצעז ןוא
 זיוה ןדעי ןופ ןייש רעטיור ךיז טכייל עס
 .געוו ןופ טייז רעד ייב ןטכייל ןּפמָאל ןוא

 - ,ייברַאפ סַאג ןיא טרָאד ןוא ָאד רע טייג עס
 ,טדניוושרַאפ טָארט רעטצעל רעד טייוו רעד ןיא זיב
 ךָאנ רעטסנעפ ַא ךרוד ץעגרע ךיז טרעהרעד
 .דניק ריא קידנעגניז עמַאמ ַא טגיוורַאפ

31 



 עידעגַארט

 טנייוורַאפ סַאג רעד ןופ טמוק דניק סָאד
 ;ןליטש ןיא ןײרַא זיוה ןיא
 טשינ ןבָאה רעדניק יד סַאג ןיא
 .ןליּפש ךיז םיא טימ טלָאװעג

 טגייווש רעטומ יד ,טּפַאלק רעגייז רעד
 .ןליּפשרַאפ דניק סָאד טמענ ןוא
 ליּפש-רעדניק רעד ,סַאג ןופ שיור רעד
 ,ןליפרַאפ זיוה סָאד רעווש טוט
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 שיט םייב

 קעװַא שיט ןופ רעוֶגֹורב ַא זיא רע
 .ןבעגעג ּפַאלק ַא לוטש םעד טימ ןוא
 ,קערש ןופ טנייועצ ךיז טָאה דניק עניילק סָאד
 .ןבענרעד םיא ןסעזעג זיא סָאװ

 ,ליטש סעּפע טלמרומעג טָאה עמַאמ יד
 .ןגיוורַאפ דניק'ס ןעמונעג טָאה ןוא
 טלעטשעג ךיז רעטסנעפ םעד רַאפ טָאה רע ןוא

 .ןגיוושעג ױזַא ליטש ןוא גנַאל ןוא
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 טײקמַאונייא

 ,טל כיימשעג ןוא טערעג ןדעי וצ
 :טנעה יד ךיז טקירדעג ןוא טסירגעג
 ,ןעגנַאורַאפ ,ךיז טגיינעג טָאה ןוז יד
 .דנע וצ ןעמוקעג זיא גָאט רעד

 ,ןדנואוושרַאפ ,ןעגנַאגעצ ךיז - טניירפ יד
 ; ןייג וצ ןעמוקעג טנװָא רעד
 - ןדנוצעג ןּפמָאל ןעמ טָאה סַאנ ןיא
 !ןיילַא טנוװָא ,סָאװ ,ןעמ טוט סָאװ

 ןטייקיבייא

 ,טנוָא זיא'ס ןוא ,ןילַא ךעלמייהמוא
 ;טכַארט ןעמ ,לוטשגיוו ןיא ךיז טגיוו ןעמ
 ,טנעָאנ יױזַא זיא שינרעטסניפ יד
 .טכַאנ ןופ סנטָאש יד ךעלמייהמוא

 ,ןוגינ ַא ןעגניז ןעמ טמענ לָאמַא
 ;ּפָא ךיז תורוד ןפור - טגניז ןעמ
 ןגיוו ,ךיז ןגיוו ןוא ןעמוק יז
 .ּפָאק ןיימ רעביא ןוא רימ םורַא

 -- טנווָא ןיא סנטָאש טימ רעמיצ סָאד
 ; ןייא טייקיבייא ןיא ןגיוו ליז

 טנעָאנ ױזַא ןיילַא טרעוו טוג ןוא
 .ןייז וצ סנטָאש טימ טוװוָא ןיא
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 םי םייַּב

 ,רעטיול ןוא ןגרָאמ רעד זיא ליק

 ,רעטיולברַאפ ,למיה רעד רעפיט

 דניל ןוא טכייל םי םעד רעביא

 .טניוו רעד ךיז טגיוו

 ןפיט יד ןוא סיוש םעד רעביא
 ,ןפיש רעטנעענ ךיז ןגיוו
 ךיור ןוא ןפיש יד רעביא
 .ךייה רעד וצ ןוז יד ךיז טפיש

 ,ןדָאב ךיז ןעגנוי ןָא ןעמוק
 :ןדָאל וצ ןפיש - ערעדנַא
 גערב םעד ייב גזַארבעג ןוא שיור
 .קערש ַא סעוועמ ףַא ןפרַאװ

 ,ןעייוו ןעלגעז ענרעבליז
 ;ןעייג ןוא ןפיש ןָא ןעמוק'ס
 גערב ןופ ןפיש יד טימ טייוו
 .קעװַא טפַאשקנעב טימ ןקילב ןעלגָאװ
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 גערב םייב

 גערב ןופ דמַאז ןסייוו םעד ףַא ןציז רימ
 טניוו ןוא ןוז ןופ טנערבעגּפָא ןרעוו ןוא
 געט ערעזנוא ןדניווש'ס יװ טשינ ןקרעמ ןוא
 .גערב םייב דמַאז ןסייוו ןפַא

 טײרּפשעגסױא סעועמ יד :רימ ןעעז ןוא
 ,גערב ןסייוו םייב םִי ןופ ךַײה רעד רעביא
 דיירפ ןופ דליוו רעדניק יד יװ ןרעװ רימ
 .גערב םייב דמַאז ןסייוו ןפַא

 טניוו רעד ונוא טעװ ףיש עסייוו ַא :ןטרַאװ רימ
 ,גערב םעד וצ ןעגנערב ןיישנוז ןגעקטנַא
 דניק ַא יװ ךיז רע טעװ ףיש רעד ןופ ןוא
 טניוו ןוא ןוז ןיא זנוא ןקעלּפטנַא
 .גערב םייב דמַאז ןסייוו ןּפַא
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 רעלעק ןיא

 .רעלעקנוט-בלַאה ַא ,רעלעק רעסיורג ַא

 ;טנעוװ יד ףַא טױר-טַאמ ךעלּפמעל עניילק ןענערב עס

 ענעכָארבעצ-טלַא ךעלשיט יד ףַא ןוא

 .טנעה עבָארג קיצומש םענייאניא סיוא ןשימ ךיז

 ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ךיז ןטרָאק ןטייב עס

 .םורַא שיט ןפַא טגנילק טלעג-רעבליז ןדישרַאפ

 ,ענעזָאלעצ-דליװ ַא ,דיומ עטלַא ןַא

 .םוא טפיול קידנעשטיווק - סנטייווצ ןיא סיוש סמענייא ןופ

 .טנַאה ןופ סױרַא זָאלג ַא רעװ טזָאל סעַּכ טימ

 ;ףיונוצ קרַאטש ןטסיופ ןיא ךיז רעגניפ ןעשטרָאק עס

 - ,םורַא ךיז עלַא ןקוק טייקדליוװ טימ
 .ףיוא רענייא ךיז טּפַאכ לקניוו ןיא קידנצכערק ןוא

 - ןײרַא ריט-רעלעק רעד ךרוד ךיז רעװ טרַאש'ס

 ;סיױא םיא םורַא ךיז קיריג עלַא ןלעטש ךיילג

 - ,סענעשעק יד ןופ סעלַא סיוא טקַאּפ רע

 .סױרַא קירוצ ריט-רעלעק רעד ךרוד ךיז טרַאש ןוא

 .רעלעקנוט בלַאה ַא ,רעלעק רעסיורג ַא

 ;טנעװ יד ףַא טױר-טַאמ ךעלּפמעל עניילק ןענערב עס

 ענעכָארבעצ-טלַא ךעלשיט יד ףַא ןוא

 .טנעה עבָארג קיצומש םענייאניא סיוא ןשימ ךיז
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 רענעילַאטיא

 .גָאטרעטניװ רעמערַאװ ַא זיא ןסיורד
 רעטסנעפ םייב רעקיאור ַא ץיז ךיא
 עז ןוא

 סָאג רעד ןיא רעביאנגעקטנַא
 .טרעיומ עמ ןוא ןעמ טוב ,ןעמ טבָארג
 רענעילַאטיא עטצרַאװשרַאפ ןוא עניורב
 עלעג ןיא ןוא עיולב ,ענעסירעצ ןיא
 רעכעטרַאפ ןוא רעדיײלק-טעברַא
 :רענייטש ערעווש ,עיורג ,עסיורג ןּפעלש
 .טנעמַאדנופ םעד טגייל עמ

 רינעשוניא רעד
 --טרָאד ןוא ָאד ןָא טוייװ ןוא טדער ןוא טלעּפַאב
 טרירעג טרָא ןופ טשינ לגיצ ןייק טרעװ עס
 --.לעפַאב סנעצימע ןָא
 רענעילַאטיא עטצרַאװשרַאפ ןוא עניורב יד ןוא
 .ןגייווש ןוא ןטעברַא ,סעקלויל יד ןרעכייר
 ןגרָאברַאפ ךיז ןיא קידנגָארט ,ןגייווש
 .דנַאלרעמוז ןעמערַאװ ןוא ןקינוז םעד וצ טפַאשקנעב יד
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 דנַאלרעמוז ןעמערַאװ ןוא ןקינוז םעד ןיא ,ץעגרע
 ,עטרעקַאעצ טשינ רעדלעפ ןטרַאװ
 ,טייקפייר ןופ קידנעילג ,ןטרַאװ
 .רענטרעג-ןצנַארעמָאּפ עטייוו
 ,ץרַאה םערַאװ ַא טרָאד ךיוא טרַאװ רשּפָא
 טפַאשקנעב ןופ ליטש טקיטולב סָאװ
 רענעילַאטיא עטצרַאװשרַאפ ןוא עניורב יד ףַא
 עלעג ןיא ןוא עיולב ,ענעסירעצ ןיא
 ,רעכעטרַאפ ןיא ןוא רעדײלק-טעברַא
 ,רענייטש ערעווש ,עיורג ,עסיורג ןּפעלש סָאװ
 ,דנַאל ןדמערפ םעד ןיא עדמערפ רַאפ קידנעוב
 ,סעקלויל יד ןרעכייר
 .ןגייווש ןוא
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 ןפָאלש רעדניק עדימ יד טסגייל

 ,ןפָאלש רעדניק עדימ יד טסגייל
 ;וצ ייז טסגניז ןוא ןייא ייז טסגיוו
 טלָאמעד ךיז טײרּפשרַאפ בוטש ןיא ןוא
 .ור עקידנגיװרַאפ ןייד

 וטסייג ןציּפש-רעגניפ יד ףַא

 ;םורַא בוטש רעליטש רעד ןיא

 רעדינַא רימ ןבעל ךיד טסצעז

 םורפ ןוא ביל רימ טסלייצרעד ןוא

 - רעדניק יד ןופ ןוא זיוה םעד ןופ
 .דיירפ ןופ ףוא טכייל גיוא ןייד ןוא
 ןעמערב עניימ ףַא ךיז ןגיוו
 .דייר עקידנגיוו ענייד
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 ףָאלש ןרַאפ

 ןפָאלש ןעייג רעדניק יד ןעוו
 ,זיוה םניא רעליטש טרעוו'ס ןוא
 רענעלק רעייפ סָאד רימ ןכַאמ
 .סױרַא זיוה ןופ ןעייג רימ ןוא

 ,טנווֶא רעמערַאװ ַא זיא ןסיורד
 - ,טייז ייד טייז ןעייג רימ ןוא

 ,סנקלָאװ עניילק למיה ןפַא
 .טייוו רעד ןיא ןצילב עלעה

 ,םינָכש עלַא ייב ןיוש זיא ליטש

 ,םוטעמוא ןדירפ ןוא ור
 טייקליטש רעד ןיא ןעייג רימ ןוא

 ,םורַא יױװַא בוטש רעד ייב

 ,רעדניק עניילק יד ןופ ןדער
 ,ןײלַא ךיז ןוא טנייה םעד ןופ
 - ,ןעמוק ףרַאד סָאװ ,ןגרָאמ םעד ןופ
 .ןייג ןפָאלש ןפרַאד רימ זיב
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 רעטסנעפ

 ןענורעצ לַארטש רעטצעל רעד טרעוו רעטסנעפ םעד ףַא
 ;גנַאגרעטנואנענוז ןטיור םעד ןופ
 ןעמונרַאפ גנַאלק רעטשרע רעד טרעוו רעטסנעפ םעד ךרוד
 ;גנַאזעג-טכַאנ ןקידהליפּת םעד ןופ
 ןעילפ וצ טכַאנ עליטש יד טמוק רעטסנעפ םעד ךרוד
 ןעילג סָאװ ,ןרעייפ עטיור ןדניצ טמענ ןוא
 .גנַאב ןוא קיטעמוא ױזַא רעטסנעפ יד ךרוד
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 טסברַאה

 ,לעג טרעוו דלעפ'ס .ןלַאפ רעטעלב עניורב יד

 ,לעה ןוא טפול-רעטעוו יד טרעוו רעליק ןוא

 ,רילָאק רעד רעטַאמ ,רערעווש - רעדלעפ יד
 .ר'ירפ יװ רעקיאור ךיוא -- ןיילַא ךיא ןוא

 רעטעװ סָאד

 .וצ ךיז טימעג ןיימ וצ טסַאּפ רעטעװ סָאד
 ,טנגעג עצנַאג יד טגיל לעּפענ ןעיורג ןיא
 .טנגער ,טנגער ןגער רערעווש ,רעניד ַא
 ןײלַא ךיז ןופ ףוא ןצָארּפש םעד רעטנוא ךָאד
 .ןייש ןוא טרירָאלָאק ,ןטילב ליפיוזַא
 .וצ ךיז טימעג ןיימ וצ טסַאּפ רעטעוו סָאד

 ױזַא וט וד

 ,ןייז ריד רַאפ לָאז טַאט ןייד ,ױזַא וט וד

 ,ןייש ַא טכַאניב עטעזדנָאלברַאפ רַאפ יו

 ,ןייר ,קיטכיל גנוכַײהרעד ַא יו ןייז לָאז טַאט ןייד

 .ןילַא ךיז ןעכַײהרעד טסלָאז וד סָאװ וצ
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 לּפענ ןיא

 ?טכַאנייב ףיש ַא ןופ ןעמורב עקירעזייה'ס ךימ טנָאמרעד סָאװ ןָא
 טכַאנייב ףיש ַא ןופ ןעמורב עקירעזייה סָאד
 ;ךימ טנָאמרעד

 לּפענ רעסייוו ,רעסיורג ַא
 ,טימ ןיא ףיש רעזנוא ןוא
 ,עגָר עדעי ַא טמורב סָאװ
 .טירט ייב טירט ךיז טּפעלש ןוא

 ,רעדניק עניילק יװ ,רימ ןוא
 ,ן'ייטש סעשטנערַאּפ יד ייב
 לּפענ םניא ןקוק רימ
 .ןײלַא ךיז רַאפ קערש טימ

 עדמערפ עלַא ןענעז רימ
 ,דנַאל ןופ ןוא ןושָל ןיא
 טקינייארַאפ רימ ןענעז ךָאד
 .טנַאה רעמייהעג ןייא ןופ

 ,ןטעב ןוא ךיז ןקוב רימ
 ,ךַארּפש ןייז ףַא רעדעי ַא
 ,רעטָאפ רעונוא- טָאג ןייא וצ
 ,ךַאװ ןייז זנוא רעביא לָאז

 לּפענ ןיא ףיש יד לָאז ןוא
 ,געו ןפַא ןריפ ךיילג

 ןעגנערב עלַא ונוא לָאז ןוא
 .גערב ַא וצ רעכיג סָאװ
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 ייֵנׁש

 ,לקנוט ןוא יורג זיא גָאט רעד
 .רעווש ןעגנעה סנקלָאװ יד
 ןעמוק רע טכַאנ יד טעװ עס
 .רעהַא רעקיטכיל ַא

 ןסַאג עלַא רעביא טעװ

 ,םיוב ןדעי רעביא ןוא

 ןטיירברַאפ ןוא ןטײרּפשרַאפ

 .םיוש יװ סייוו ןוא טכייל ךיז

 ןלַארטש טעװ ןוא ןלַאפ טעװ
 ;ןייש ןעיולב ,ןלעה טימ
 ,סנרעטמַאל-סַאג יד רַאפ טעװ
 .ןייז ןעגנילרעטעמש יו

 ,לקנוט ןוא יורג זיא גָאט רעד

 .רעווש ןעגנעה סנקלָאװ יד
 ןעמוק רעװ טכַאנ יד טעװ עס

 .רעהַא רעקיטכיל ַא

45 



 טײקמַאזנייא ןיא

 טײקמַאזנייא ןיימ ןיא ָאד
 :ייברַאפ רעטּפָא רימ רע טייג
 טײקמַאזנייא ןיימ ןיא ָאד
 ,רעקיטכיל םיא ךיא עז
 רערעטיול םיא ךיא עז
 .רימ רַאפ ןייגפוא
 טײקמַאזנייא ןיימ ןיא ָאד
 ,רערעטיול ךימ רעטייל
 רעקיטכיל ַאוַא לָאז ךיא
 טײקמַאזנייא ןיימ ןיא ָאד
 .וד יװ ןייגפוא
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 רעצ ןליטש ןיא

 דייל ןוא רעַצ ןליטש ןיא

 ;המָשנ ןיימ טרעטייל ךיז
 דייל ןוא רעֵצ ןליטש ןיא
 .המָשנ ןיימ ךיז טרעצרַאפ
 ,טעבעג ליטש ןיא ליטש ןוא
 עסייוו ַא ,ערעטיול ַא
 ,דייל ןוא רעַצ רעטיול ןופ
 .המָשנ ןיימ ןייגסיוא טעװ
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 טשינ סיײװ ךיא

 :טעשעג סָאד טָא יװַא יװ טשינ סייוו ךיא
 טייג'ס יװ ,ןיילַא ךיז ןופ רימ רַאפ ףוא םיצולּפ טסייג
 טכיל קיברַאפ ַא ,טכַאניב םַאלפ רעסיורג ַא
 .טכירעגמוא ףוא דלעפ ןטייוו ןיא

 טקנעבעג בָאה ךיא

 .ןָא זייוודניק ןופ ריד ךָאנ טקנעבעג בָאה ךיא
 ,ןָאפ ַא - ןעוועג רימ רַאפ טרָאװ ןייד ויא סע
 ,געוו ןטייוו ןיימ ףַא טרעטַאלפעג טָאה סָאװ
 .געט ערעווש ןיא ךימ טקיטומרעד טָאה ןוא
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 טניװ רעד טור וואו

 ?טשינ טַײװ רע ןעוװ ,טניוו רעד טור ואוו
 ?טשינ טייג רע ןעו ,רערעדנַאװ רעד טור ואוו
 ,ןיימ המָשנ ,ןעור לָאמַא וטסעו ואוו ןוא
 ?ןייז טשינ רעמ ָאד לעװ ךיא ןעוו
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 רע

 ,ןַײג וצ טייוו ןופ רערעטיול ַא טמוק רע
 - .ןייר זיא קילב ןייז ,ךיילב ןוא קנַאלש - ןעזסיוא ןייז
 טימ ךיז טימ רע טננערב טרָאד טמוק רע ואוו ןוא
 .דירפ ןוא ור עליטש יד ,גנוזיילסיוא יד

 ,טירט עטייוו ענייז ןעמענרַאפ ןעק רעװ
 דיל ןעגנולקרַאפ ַא יװ ךיז ןרעה סָאװ
 ?טכַאנ ןוא גָאט ןשיוועצ

 ,גנירג ןוא טכייל זיא טָארט ןייז .טמוק רע

 ;קנילפ ןוא טקישעג שריה רעגנוי ַא יװ ןוא

 - ,טיווצ םעד ןופ ןלַאפ'ס יו ,טכייל ןיא טָארט ןייז

 .טירט ענייז ןעמענרַאפ ןעק סָאװ ,םעד זיא ליואוו זַא
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 גָאונָא ןַא

 ,ןטפול רעד ןיא טרעטַאלפ סעּפע

 ,ןָאפ ַא ןופ רעטַאלפ רעד יו

 ,רענוד רעקידנעלקייק רעד יװ

 .ןָא םערוטש רעד טמוק'ס רעדייא

 לטניוו ַא םורַא טגָארט סעּפע
 .טיירב ןוא טייוו סע טײרּפשרַאפ ןוא
 ,טרעטיצ ןוא ץרַאה סָאד טּפַאלק עס ןוא
 .דיירפ ןופ ןוא ארֹומ ןופ יו

 תוחילש

 ןטייר וצ רענייא זיא ןעמוקעג
 ,ּפָאלַאג ןדליוו ןוא ןטייוו ןופ
 ןטייוו ןופ ןעמוקעג זיא טכענק ַא
 .ּפָארַא רעיוט םעד רַאפ זיא ןוא

 - ,ןטייוו ןופ סעיינ רע טָאה טכַארבעג

 ,ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ ןוא
 ןטייר ךיז רעטייווצ ַא טָאה םיא טימ
 .ּפָאלַאג ןיא טוָאלעג ןטייוו ןיא
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 ןײשטנװָא ןיא
 טעבנטיוט סמכילע םולש ײב

 ,ןגיוצרַאפ זיא רעטסנעפ ןופ לגנעהרָאּפ סָאד
 .טקעדרַאפ לויט ןצרַאװש טימ זיא לגיּפש רעד
 | ןגיובעגנייא רעיורט ןיא רעצימע ןוא
 .טגעװַאב בוטש רעד ןיא ךיז רעהַא ,ןיהַא

 ןעמַאר עצרַאװש ןופ .בוטש ןטימ ןיא טגיל רע
 :טכיועג טיט ןוא לעג ןייז סױרַא טעז ךיז
 ןעמַאלפ ןיא ךיז ןעּפָאט סנּפָאקוצ םיא ןוא
 .טכיל-בָלֶח עקידנענערב עסיורג ייווצ

 ןעגנַאלק-טנװָא עטעּפש ןעמוק ןטייוו ןופ
 .ןירַא בוטש ןיא זנוא וצ קידנברַאטש-ליטש
 ןעגנַאפעג ףיט רעיורט ןיא רעצימע ןוא
 .ןישטנוװָא ןיא קידנגייווש ךיז טגעװַאב
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 םיא םורַא

 ,ןגייווש ןוא ןגיובעג םיא םורַא ןציז רימ

 .טקעדרַאפ ןגיוא יד ןטלַאה ןוא
 - ,טגעװַאב סעּפע ךיז רעטסנעפ םייב
 .ןגייווצ יד רעטסנעפ םעד ייב טניוו ַא טרָאד טגיוו עס

 .ןגייווש ןוא ןגיובעג םיא םורַא ןציז רימ
 טקעװ ךיז רעמיצ ןרעדנַא ןיא
 - .טקערש ךיז ןוא ףָאלש ןופ ץימע טרָאד
 .ןגייווצ יד ןיא טניװ ַא רעטסנעפ םעד ייב טשיור עס

 טכַאנ רעד ןיא

 ,ןעמונעגקעװַא זנוא ןופ טכַאנ רעד ייב םיא טָאה רעו
 ?טכַאװ ףַא זיא ןענַאטשעג רע ןעוו
 ,ןעמונעגקעװַא זנוא ןופ טכַאנ רעד ייב םיא טָאה רעו
 ?טכַאנ רעד ןיא ןזָאלעג ןיילַא זנוא ןוא
 ,ןעמונעגקעװַא זנוא ןופ טכַאנ רעד ייב םיא טָאה רעו
 ,ןעמוק ןטסיירט שטָאכ ונוא רעטציא טעװ רעװ ךַא ,רעװ ןוא
 ?טכַאניב עטנלע זנוא
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 גָאטרַאפ

 וצ רעטסנעפ םוצ ייג ןוא ףוא ךימ בַײה ךיא

 .קעװַא לגנעהרָאפ עצרַאװש סָאד יצ ןוא

 ואוו-טשינ-ואוו ךיז טרעה ךָאד ,ליטש זיא סַאג ןיא

 .געוו ןפַא רעדער ןוא דרעפ ןופ שיור רעד

 ,טייוו רעד ןיא ץעגרע ןיוש גָאט ףַא טיורג עס
 .זיוה סָאד ייברַאפ טפיול לטניוו ןגרָאמ ַא
 זייווקיצנייא למיה ןעיולב ןפַא ןוא
 .סיוא ןרעטש ןטרָאד ןוא ָאד ןשעל ךיז

 קעװַא קידנגייוש רעטסנעפ ןופ ייג ךיא

 -- .ייטש ןוא ױזַא םיא ןבעל ךימ לעטש ןוא

 ,ףָאלש ןופ ליטש רעװ טנייוו רעמיצ ןטייווצ ןיא

 .ַײװ ןופ טנעה יד טכערב ךיז רעצימע ןוא
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 טעבעג ןיימ

 ןיילק קיטשינ יװ ליפרעד ךיא ןעוו :לָאמַא
 ,ןיילַא ךיא ןוא םורַא רערעדעי זיא'ס
 ,גרַאב םעד רַאפ ךימ ךַאמ :ךיא טעב ןַאד
 ,גרַאב םוצ טריפ סָאװ ,געוװ םעד רַאפ ךימ ךַאמ
 ןעז ןוא ןייג ןענעק לָאז רערעדעי זַא
 ,טכיל ןייד ןוא טייקסיורג ןייד
 .ןיילַא ךיז ןענעקרעד ןייג ןענעק לָאז רערעדעי זַא
 .ןייז סעּפע שטָאכ ָאד לָאז ךיא זַא ,ךַאמ
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 טייקדימ

 ,וצ עניימ ןגיוא יד ךיז ןפעלק עדימ
 .ור ןיא ךיז רעדילג עניימ ןעילוט עדימ
 ,גיו ,ןגיוו ,ןגיו ךימ םענ ךיא :ליפ ךיא ןוא
 ,קירוצ ,ןיהַא קידנגיו ךיז :ליפ ךיא ןוא
 גנירג ןוא טכייל יװַא ןעילפ ,ןעילפ ךיא םענ
 ,ןכייט ןוא גרעב רעביא ,רעדלעוו רעביא
 ,ןכיירגרעד וצ רָאנ ןטייקכיוה יד ךיוה
 ,ןכייהרעד וצ ךיז ןטייקכיוה יד וצ
 .ילפ ,עניימ המָשנ ,ילפ
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 ףיוה ןיא

 ,ףיוה םנופ רעיוט םוצ ףורַא ּפערט ףלעווצ
 ;ףױא רעיױט רעד ךיז טנפע עס :ןָא גנילק'כ
 ,ּפָא ךימ טלעטש רעניד ַא - ,ןײרַא יג ךיא
 .ּפָארַא קָאר ןוא טוה םעד רימ ןופ טמענ ןוא

 ,סיוארָאפ טייג ,ןטָאש ַא יװ ,רענייא ןוא
 .סיוא בוטש ,ןייא בוטש ,סקניל ןוא סטכער ךימ טריפ רע
 ,ןײרַא ייג ךיא ,לַאז םעד וצ ןעמוק רימ
 .ןייא ךימ קידל כיימש עמַאד ַא טדַאל'ס ןוא

 .טסעג יד ףַא ןָא טזייוו יז ,םוא ןעייג רימ

 ,טסע עמ ואװַא ,ירעלַאג רעד ףַא ןוא

 ,ּפערט עטיירדעג ןוא ןריט יד ףַא ןוא

 .ּפעלש רעגנַאל ַא טימ עמַאד ַא ףַא ןוא

 .ּפָא ךיז טייז ַא ןיא עדייב ןלעטש רימ
 .ּפָארַא ,ףורַא ,סױרַא ,ןײרַא טייג עמ
 ,פעלש רעד ןיא עמַאד יד זיא ענדָאמ יװ :קוק ךיא

 .ּפערט יד טיירדעג ָאד ןענעז ענדָאמ ןוא
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 ןשובָאד ןופ ךיל סָאד

 .גרעב יד ןופ רעביור רעד ,שובָאד ןיב ךיא
 ,טנערברַאפ ףָאש ןופ טרעה ַא ואוו ץעגרע טרעוו
 קרעוו יד סָאד זיא - רעװ ןלַאפרַאפ טרעוו יצ
 .טנעה עשירעביור עניימ ןופ

 געלשעג ןיא .רעביור רעד ,שובָאד ןיב ךיא
 :טליּפשרַאפ טינ טשינרָאג לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה
 געיעג ןיימ ףַא טשינ לָאמנייק ךיוא בָאה ךיא
 .טליצעג בָאה'כ ואוו ,טקנוּפ םעד טלעפרַאפ

 טָאה סָאװ ,טָאג ןיא ביולג ךיא .שובָאד ןיב ךיא
 ,ןגער ןוא יינש ,סטכעלש ,סטוג .ןפַאשַאב טלעוו יד
 טָאג ןופ רָאנ םיִׂשֲעַמ - ןבעל ןוא טוט
 .ןגעוו ןגינעגרַאפ ןגייא ןייז בילוצ

 טינ ןשָארג ןייק ביג ךיא .שובָאד ןיב ךיא
 דיירפ בילוצ .טלעפעג רימ סָאװ ,וט ךיא .ץלַא רַאפ
 דילג ןוא ,ןייווש ןדליוו ַא ,סקופ ַא ךיא ּפַאכ
 .טייהרעקידעבעל ייז ךיא סייר דילג ךָאנ

 םיורט רעד ןיב ךיא סייוו ךיא .שובָאד ןיב ךיא

 ;ּפָאלכנדלעה ןדעי ןופ גרעב עלַא ןיא םורַא

 ןייז וצ טּפַאכעג - יורפ רעדעי ןופ םיורט רעד

 .ּפָאלַאג ןיא ןשובָאד טימ ןדניוושרַאפ וצ ןוא
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 דיירפ לקיטש ַא ךיוא זיא סָאד ,רעבייוו ,ָאי
 ,טינ ךימ טרַא עס ןוא .ןבעל רעביור ןיא
 טײרַאב ןייז שטָאכ לָאז טיײצלָאמ ןדעי ךָאנ
 .טידנַאב םעד ,ןשובָאד רַאפ ערעדנַא ןַא

 ,טלעוו רעד ןופ תֹומכָח יד .שובָאד ןיב ךיא
 טייל עגולק יד ןופ ןטפַאשנסיװ יד
 ,דלעה-טכָח רעד -.ואוו ךָאד .טנרעלעג טשינ רענייק ךימ טָאה
 ?טייז ייב טייז רימ טימ ןלעטש ךיז ןעק סָאװ

 .גרעב יד ןופ רעביור רעד ,שובָאד ןיב ךיא

 ;טינ םענייק ךיא יורטעג ןיילַא רימ ץוח

 -.לָאמַא רימ ףַא קילב ןעמורק ַא רעו טיג

 .טירט ץנייז םיא טיוט ןויב ןיוש טיה ךיא

 ;טכעלש סָאװ ,זיא רעיורט סָאװ--שובָאד טשינ טסייוו'ס
 ןייא ןַאּפש ךיא - ענטומעלַאק רימ טרעוו ןוא
 טכעה ַא ּפַאכ ןוא ,קעװַא ךייט םוצ טייר ןוא
 ,ןיײרַא םיא ןגיוא יד ןיא רעגניפ יד קעטש ןוא
 - ,לֹוק ןפַא היַח עדליוו ַא יו עווער ןוא
 .לָאמַא ךיז טימ ןוט וצ סָאװ טשינ שובָאד טסייוו עס
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 ןיוש ךיא סיײװ טציא

 ,ןיוש ךיא סייוו טציא
 ּפָאק ןיא רימ ייב ןָא טבייה'ס ןוא לָאמַא טפערט'ס ןעוו
 ּפָאלַאג ןיא ךיז ןגָארטעצ'ס ןוא ,ןשיור וצ
 רעטייר תונחַמ עצנַאג
 ןעייר עטנוב עגנַאל ןיא
 ,ןעיירשעג ןוא ןענָאפ טימ
 ,ּפָארַא ,ףורַא
 ,ּפָאק ןיא רימ ייב סָאװ ,ןגעװ טנזיוט עלַא ףַא
 :ןיוש ךיא סייוו ןַאד
 ,ןַאּפשעג ַא ןָא טמוק סנטייוו ןופ
 ,דרעפ עצלָאטש ןעייר ןביז ןופ טריפעג
 ,טירט ערעייז רעטנוא ןעקנופ ןצירּפש עס
 ןטייז יד ייב ןוא סיוארָאפ
 ,רעטייר תונחַמ עצנַאג ןטייר
 ןטייז יד ייב ןוא סיוארָאפ ,סופוצ ןוא
 ,ןפַאלקש טנזיױט ןפיול
 ;עסעװרָאב ןוא עטעקַאנ-בלַאה
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 ,ןעטניה ןופ
 ,גנערדעג ןיא ןוא שינעּפוטש ןיא
 ,קלָאפ סָאד ךָאנ טפיול
 ,ןַאּפשעג ןיא ןּפַאכ שטָאכ קילב ןייא ליוו רעדעי ןוא
 ,ןַאּפשעג ןיא טרָאד טציז סָאװ ,םעד ףַא
 ,ןיישנענוז ןגעקטנַא םָארטש רעקידנשיור ַא יװ ךיז טיצ סעלַא ןוא
 ,םָארטש םעד ףַא לפיש ַא יו ןוא
 ,ןיישנענוז ןגעק ךיז טיצ סָאװ
 ,ןַאּפשעג סָאד ןטימ רעד ןיא ךיז טגָארט
 ,ןייא טשינ טלַאפ םענייק ןוא
 .ןַאּפשעג םעד ןיא טשינ רענייק רָאג טציז רשּפֶא זַא

 :ןיוש ךיא סייוו טציא
 ,ןיילַא ךיא ץיז ןַאּפשעג םעד ןיא
 ןָאנבױא ץיז
 .ןָאטעגנָא תּוכְלַמ-יִדְגְּב ןיא
 ,ןיורק ַא ךיוה טגָארט ּפָאק רעצרַאװש ןיימ
 ,שירעלעפַאב גנערטש זיא קילב ןיימ
 .ןיורק ַא ןיא גינעק ַאזַא רַאפ טסַאּפ'ס יו
 -:לעּפַאב ךיא ןוא
 - ,ּפָא ךיז טלעטש עמ
 .גוצ רעצנַאג רעד ּפָא ךיז טלעטש'ס ןוא
 ,קלָאפ סָאד ןעז ליוו'כ
 ךָאנ ןטניה ןופ טפיול סָאװ ,קלָאפ סָאד
 .גנערדעג ןיא ןוא שינעּפוטש ןיא
 !קלָאפ ןופ ןוז ַא ןיילַא ןיב ךיא
 ,קלָאפ סָאד ןעז ליוו'כ
 ,ןיילַא םיא רַאפ ךיז ןוייוו ןוא
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 .ןיורק ַא ןיא גינעק ַאזַא רַאפ טסַאּפ'ס יו
 ןַאּפשעג םעד ףַא ףוא ךימ בייה ךיא
 ,קלָאפ םוצ סָאװ למרומ ןוא
 .ןיורק ַא ןיא גינעק ַאזַא רַאפ טסַאּפ'ס יו
 ,דיירפ ןופ דליוו טרעוו קלָאפ סָאד
 ץלַא רעדליוװ ןוא
 -- ,טלבּוי ןוא טיירש ןוא
 רימ רַאפ עזרעד ךיא ןוא
 !תויַח ,תויַח ,תויַח
 .תויַח ןטלַאטשעג ײלרעלַא ןיא

 :טלעפַאב קילב רעכילגינעק ןיימ
 .רעטייוו טיצ גוצ רעד
 ןטייז יד ייב ןוא סיוארָאפ
 ,רעטייר תֹונחַמ עצנַאג ןטיײר
 ,טירט ערעייז רעטנוא ןעקנופ ןצירּפש עס
 ןטייז יד ייב ןוא סיוארָאפ ,סופוצ ןוא
 ןפַאלקש טניוט ןפיול
 :עסעװרָאב ןוא עטעקַאנ-בלַאה
 ,ןטניה ןופ
 ,גנערדעג ןיא ןוא שינעּפוטש ןיא
 ,קלָאפ סָאד ךָאנ טפיול
 ייֵז טימ ,ייז ןשיוועצ - ךיא ןוא
 ,ךָאנ ףיול
 ,ןַאּפשעג ןיא ןּפַאכ שטָאכ קילב ןייא ליוװ ךיא
 ,ןַאּפשעג ןיא טרָאד טציז סָאװ ,םעד ףַא
 לּפענ ַא ןיא ךיז טליהרַאפ ץלַא זיב
 ,טדניוושרַאפ ןוא
 .ּפָאק ןיא רימ ייב סָאװ ,ןגעוו טנזױט יד ףַא ואוו טדניוושרַאפ
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 טייקליטש ןוא ור

 .טייקליטש ןוא ור
 :םעדכָאנ
 ,עניד ,עטכייל ,ןעגנַאלק
 ןעגנַאלק יד ןופ טייקטכייל יד ןוא
 ךימ טבייהרעד ןוא ךימ טבייה
 ,רעכעה ןוא ךיוה
 סַאג יד ויב
 ,סנטָאש ןופ לָאט ַא טרעוו
 גנוטסעפ ַא - ךיא ןוא
 ,ךַײה יד ןלייא רעקנילדנעצ ןוא קנילדנעצ ףַא
 .געוו ַא ןופ טיירב יד
 .טייקליטש ןוא ור
 ןעײלַא יװ טכיל ערעטיול
 ,גנוטסעפ רעד ןופ ךַײה רעד ףַא
 עקיטכיל ,עקיטכיזכרוד
 .ךַײה רעד ןופ טיירב רעד ףַא ןריצַאּפש ןעייג

 .טייקליטש ןוא ור
 ,ףורַא לָאטנטָאש םעד ןופ

 ,ךַײה יד קידנכיירגרעד טשינ רָאנ
 .רעטייל ַא טייטש
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 לָאטנטָאש םעד ןופ סנטָאש יד ןוא
 ןרעטעלק ןוא ןרעטעלק
 ,רעטייל רעד ףַא לּפערט ןטצעל םעד זיב
 ,ךַײה רעד זיב טשינ טכיירגרעד סָאװ
 עטלפייווצרַאפ ךיז ןרעק ןוא
 .םוא סנטָאש ןופ לָאט םוצ
 ,עטלפייווצרַאפ ,ערעטסניפ
 טײקנפלָאהַאבמוא יד קידנליפרעד
 !רעדירב :ףורַא יז ןקוק
 ?ךַײה יד יװ ךיוה ױזַא ןייז וצ זנוא טלעפ סָאװ ,רעדירב
 ,טייקטכייל ייז ביג ,טָאג
 ,חֹוּכ יז ביג
 ,ןכַײהרעד ןענעק ךיז ןלָאז ייז ,ביג
 ,ןעד ייז טלעפ סָאװ ןרָאװ
 ?ךַײה יד יװ ךיוה ױזַא ןייז וצ
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 גנוטרַאװרעד

 ,רעייפ סָאד זיא ןדנוצעגנָא
 - .ן'ילפ ןעקנופ ןוא סע טרעקַאלפ
 ןעמוק רעװ טכַאנ יד זנוא וצ טעוו'ס

 .ןימַאק םייב ךיז ןעמערַאװ |

 תוׂשֹעַמ רע טעװ ןלייצרעד ןוא

 ,דרָאנ ןטלַאק ,ןטייוו ןופ זנוא

 רעייפ ןטיור ןגעקטנַא ןוא
 .דרָאב עסייוו ןייז טעװ ןדנעלב

 - ,ןליוק ץלַא ןטישוצ לעװ ךיא
 ,ןייז םערַאװ ןוא ליטש רָאנ לָאז

 תוׂשעַמ ענייז ןרעה רימ'עוו
 .ןייש םייב ןעמערַאװ ךיז ןוא
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 טסַאג ַא

 רע טָאה לטנַאמ ןסייוו ַא ןיא
 ,טלעטשעג ךיז רעטסנעפ םעד ייב
 רעמיצ ןיא ונוא וצ ןײרַא טקוק
 .טלעק ןופ טרָאד טרעטיצ רע ןוא

 ,רעטנעקַאבמוא רעביל ,רעטוג

 ,ןיירַא בוטש ןיא ונוא וצ םוק

 ,רעייפ סָאד טנערב ןוויוא םעד ןיא

 .ןייש םייב ךיד םערַאװרעד םוק

 ךיז טוָאל רע ןוא ,טשינ ךימ רע טרעה
 --.טניוו םעד טימ ןוא טסָארפ םעד ןיא
 ןטייוו ןופ ךיז ןעּפירקס ַא טרעה
 .טדניוושרַאפ ןוא רעליטש ןוא ליטש
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 ןעזדנָאלב רימ

 א

 ןעודנָאלב רימ ,ןעזדנָאלב רימ
 ,םורַא לּפענ ןיא
 זיא גנַאל יװַא געו רעד
 ,םורק ןוא קידמַאז ןוא
 טימ טייג זנוא רעטניה ןוא
 .םוטעמוא קערש יד

 ,ןעזדנָאלב רימ ,ןעזדנָאלב רימ

 ,געוו ןיא רעלטעב יװ

 ןטעב ןוא ןעינק רימ
 קערש ןוא ןרערט טימ

 ונוא טמוק סָאװ ,ןדעי רַאפ

 .געוו ןיא ןגעקטנַא

 - ,ןעזדנָאלב רימ ,ןעזדנָאלב רימ
 ?גנַאל יװ ןוא ןיהואוו
 ןעד זנוא ןופ רעוװ טסייוו ןוא
 ?גנַאג םעד ןוא געוו םעד
 ,סָאד ויא סניױזַא סָאװ ןוא
 ?גנַאב יװַא טוט סָאװ
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 ב

 רעטסניפ רעד ןיא ךיז טבעוו סעּפע
 .טכַאנ רעד ןופ
 ,ןעיורג םעד ןיא ,ןקלָאװ םעד ןיא
 .טכַאװעגפוא סָאװ טָאה

 -- ,ןעייגרַאפ ןוא ןעמוק סנקלָאװ
 !טייצ ַאזַא
 הלואג יד זיא'ס :ןעשטּפעש עטלַא
 .טייוו טשינ ןיוש

 -- ,ךיז ליטש רעד ןיא ןעדֹוס עגנוי
 ?ןעוו ןוא סָאװ

 ,ןעד טייטשרַאפ רעװ ,סָאד טסייוו עשז-רעוו
 ?ןעשעג טעװ עס סָאװ
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 רעטייר רעסייוו רעד
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 ךעלרעדנואוו

 :ןעשעג זיא סָאד ךעלרעדנואוו יװ ,ךעלרעדנואוו יו

 ,זיוה ןרַאפ קענַאג ןפַא ןסעזעג ןיב ךיא

 ,ןעגניר ןיא ךיז ןעיירד רעדניק יװ ,טקוקעג

 ,ןעגניז רעדניק עניילק יװ ,ןעגניז ,ןעגניז ןוא

 ,ןעזעג טשינ ןוא

 ,רעביא ןגיוא עניימ רָאפ ץנַאט רעד ,גָאט רעד טייג'ס יו

 .רעבירַא טכַאנ ןיא גָאט רעד זיא סע ךעלרעדנואוו יו

 :ןעשעג ױזַא לָאמַא טעװ סע ,ןייז ךָאנ ןָאק'ס ןוא

 ,זיוה ןרַאפ קענַאג ןפַא ןציז רעטציא יװ ?עװ ךיא
 ,ןעגניר ןיא ךיז ןעיירד רעדניק יװ ,ןקוק ןוא
 ,ןעגניז רעדניק עניילק יװ ,ןעגניז ,ןעגניז ןוא
 ,ןעז טשינ לעװ ןוא
 ,רעביא ןגיוא עניימ רַאפ ץנַאט רעד ,גָאט רעד טייג'ס יו
 .רעבירַא טלעוו רערעדנַא ןָא ןיא ןבעל ןיימ טייג'ס יו
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 ןלענוט

 ןלענוט עקיטכיל ךרוד יו

 .געט עניימ ךיז טכייל ןכיילש

 ןלעװ ייז זיב זַא ,ןייז ןָאק עס

 גערב ַא ,לעוװש ַא וצ ןכיירג

 ,ןלענוט עקיטכיל יד ןיא

 .ןלעפסיוא געט ךָאנ רימ ןלעוו

 ,רעביל ןיימ ,טסייװ רעוו ,טסייוו רעוו - ןוא

 רעבירַא גנַאל ךיא ןיב רשפָא

 ,ןלעוװש עלַא ןוא לָאצ עדעי

 געט עניימ ןלעװ עס ןוא

 קעװַא ױזַא ןיוש קיביײא

 .ןלענוט עקיטכיל יד ךרוד
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 ךיז ןייגעצ

 ,ןרָאװעג רָאלק ןדייב ייז זיא לָאמנייא טימ
 ;ןדיײש ןרָאי ףַא דלַאב יז טעװ סעּפע זַא

 ,ןדייר ךַאז ןייק רעמ טנעקעג טשינ ןבָאה ייז
 ןדייב ייז טָאה ןגיוצעג דנואוו ַא יו ןוא

 ,ןרָאּפ ךָאנ יװ רענייפ ךָאנ טייקטנעָאנ ַא
 - ,טרעוו סנבעל זיא סָאװ ,טפַאשיירטעג ַא ןוא
 דרע'רד ןיא בורג ַא טציא ךָאד טלָאװ טשרעביל ןרָאװ

 .ןדייש וצ ךיז רעדייא ןדייב רַאפ ןעוועג

 ,ףַײטש ןוא טעװעטרַאהרַאפ ךָאד ,קיצרַאה יו
 ןרָאדירָאק יד ןופ טייקכיוה יד יװ ךעלטַאטש ןוא
 .ןרָאװעג לָאמַאטימ ןטייווצ םעד וצ רענייא זיא

 ןדנוצעג ןוא טרעביפעג וורענ רעדעי טָאה ס

 ,ןדנואוו - ןדנור יוװ טליפעגסיוא יא ,ץנַאג יא
 .ףַײר ןרָאװעג טייצ רעד רַאפ ןענעז סָאװ

 - ,טרעהרעד ךיז ןלַאנגיס יד ןבָאה עס זַא ןוא

 - ,ןלַאפרַאפ ןעוועג ץלַא ןיוש זיא טלָאמעד ןוא

 ,ףַײפ ןופ ףרַאש יד יװ טיײקנַאלש רעד טימ זיא

 טנַאה רעלָאמש ןייז טימ ןבעגעג ריפ ַא רע טָאה

 - ,דנַאר ןדנור ַא םורַא יװ םינּפ ריא רעביא

 ןשיוורַאפ טלָאװעג טלָאװ רע יו - ןייפ ךָאד ,ףַײטש ןוא

 ,ןגיוא עריא רעטנוא ןשינ עטנייוועגסיוא יד

 ןגיװנַײא ךיז ןיא רעַצ ריא רעגניפציּפש יד ךרוד ןוא

 .דנַאל ןטייוו םוצ געוו ןיא ךיז טימ ןעמענטימ ןוא
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 שינעבעלרעביא

 ןבילבעג ןייטש רע זיא ןִיַע-ףֶרָה ַא
 דרע רעד ףַא ןלעטשעגסיפ יד ךרוד יו
 .טרעהרעד טייוו ןופ סכעלרעדנואוו סָאװ רע טלָאװ
 ןבעגעג יצ ַא ךיז רע טָאה םעדכָאנ ןוא
 ,ןגיוצעגסיוא ךיז ,ךַײה רעד ןיא ןוא סיוארָאפ
 טרעלקרַאפ יװַא ךיז ןיא ףיט סעפע ןוא
 .טַײנַאב יײנספַא ךיז טלָאװ רע יו
 דַײװעגניא ןייז ןיא טָאה טײקמערַאװ עסיז ַא
 ,ןגיוא ענייז זיב ףורַא זיא ןוא טדנורעגסיוא ךיז
 ,ןגיובנלייפ ַא יו ןרָאװעג םיא ןענעז סָאװ
 .טַײװ רעד ןיא טקנוּפליצ ןטסעפ ַא טעז סָאװ
 ןזָאלעגּפָא ךיז ץלַא טָאה לָאמַאטימ ןוא
 ,ןזָארג עגנוי ןגעררעמוז ַא רַאפ יו
 ןפָאלעגסױרַא לייפ יד טלָאװ עס יװ ןוא
 .ןפָארטעג ליצ ןטמיטשַאב ןיא ןוא
 ןגױבעגּפָארַא ךיז ןבָאה ךעלקעדנגיוא יד
 טינקעג ןצימע רַאפ ףיט ןטלָאװ ייז יו
 :טירט עסיז סמענעי טשוקעג גנַאל ןוא
 ןסָאלשעגוצ ךיז ייז ןבָאה םעדכָאנ ןוא
 ןסָאגעגסױא ךיז טייקיטכיל ַא טלָאװ'ס יו
 ,ןעמוקעג ייז רעביא ןוא
 ןעמונעגמורַא סָאװ ןטלָאװ ייז יו ןוא
 .ןגיװעגנײרַא ךיז ןיא טסעפ סַאוגנַאל ןוא
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 עיווקילער

 ,ןענַאקרַאּפ יד רַאפ זעב רעיולב רעד טילב טציא

 ,יורטש ןוא ייה ןליופ טימ ןעמעטָא ןענַאל יד

 .ןענַאט ןופ ךעּפ םעד טימ--רעדלעוו יד ;יונה טימ

 .יור זיא דרע יד .םוטעמוא ןופ טַײװ טייקשירפ ַא

 ,ןכַײט ענעפָאלעגפוא יד ןופ קיטשרָאד טעקָאילשז ןוא

 .יורג ןוא לעג-קימייל ןלָאט יד ךרוד ןכייק סָאװ

 .ןכַײװ ןָא ךיז רעטניה טבייה גרַאב ןופ יינש רעד

 יױבעג ַא ךָאנ יובעג ַא .רעטנוב ןרעװ ןדנַאר יד
 .ןכַײלש ןוא ךיז ןענימ ןברַאפ .סנקלָאװ-טנוװָא ןופ

 יולב רעד ךרוד טגָארט טניוװ רעד .םורַא ריצַאּפש כ

 -- ןעגנַאגרַאפ גנַאל ןענעז סָאװ ,געט ןופ טפוד םעד
 .יורפ ןיימ ןופ טפוד-בייל םעד ליפרעד ךיא ןוא

 ןעגנַאהעג זנוא רעביא זיא זעב רעיולב רעד
 ,טגיוועג ךיז ןביורט ךעלגנעטש ןעגנַאטש ףַא יװ ןוא

 .ןעגנַאלק ןדנור טימ ןעוועג גנע זיא טפול יד
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 .ןעגנַאגרַאפ ןוא ןיוש קעװַא זיא סָאד גנַאל יו

 טגירקעצ טָאה סָאװ ,טכַאנרַאפ דניק םעד יו טציא זיא רַימ

 .ןביורט - ןגיוא ץפיט .םירבח-ליּפש יד טימ ךיז

 .טקיטשרעד ילג רעטצעל רעד טרעוװ ןביוש יד ףָא .ליטש

 ןביוהעגפוא ךיז טָאה סָאװ ,רימ זיא דניק םעד יװ ןוא
 ןענַאמוט ךרוד יװ טקוק ןוא ,טעבנקנַארק ןיא
 .ןביוש יד ךרוד ןסיורד רעדניק ןופ ליּפשעג םעד וצ

 .ןענַאקרַאּפ יד רַאפ לָאמַא יװ טילב ועב רעיולב רעד
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 טכַאנרַאפ-גנילירפ ַא ןופ םולח ַא

 ,טניוו-גנילירפ םעד ןופ טייקשירפ עטכייל יד
 ,טנירגעגפוא טשרע טָאה סָאװ ,דרע עליופ יד

 ,טייקיטכיל עשירפ יד ,טײקמערַאװ יד
 .טַײװרַאפ בוטש-הברּוח ןייד זיב ןבָאה יז

 גנַאל-ןבעל ַא ךָאד טסיב .סױרַא טסריצַאּפש

 גנַאג ןייד ףַא ןוא .ןעוועג טשינ ןטרָאג ןיא

 - .וצ ךיז ךַאז רעדעי וצ וטסקוק

 ,ואװַא ןעזעג ןיוש סע טסטלָאװ ךיילג סיוא טעז ץלַא ןוא

 דלעפ ןופ טשרע טָא ,יינ ןוא גנוי זיא ץלַא שטָאכ

 ,טלעוו רעד ףַא ןסקַאװעגסױרַא םיוב ןוא
 .לַארעביא טייקשירפ ַאזַא טימ טַײװ ןוא
 גנַאגרעטנואדןענוז רעד ךיוא זיא ױזַא
 ,לַאפרעסַאװ רעד ;גרעב יד ןיא רעמוז-ףוס
 גנַאג ןייז טייג ןוא טמוק סָאװ ,םָארטש רעד ,ךייט רעד

 טימ ןיא וד ןוא .ץלַא רעבלעזרעד טביילב ןוא
 דימ וטסרעוו ןוא .ךעלעמַאּפ םוא ריד טסריצַאּפש
 ואווצעגרע ףוא קנַאב ַא וטסכוז ,גנַאג ןופ

 ;וצ ךיד וטסצעז רעכעלטימעג ַא ןוא
 גערב וצ גערב ןופ טנעה יד סיוא טסטײרּפש

 .קעװַא קנַאב רעד ןופ ןעלנָא םעד ףַא ייז טסגייל ןוא

 סָאװ זַא ,סָאװ ףַא טסייוו רעװ ,ךָאד - ךיד טסקוקרַאפ

 ...סָאמ ןוא ברַאפ רעדנַא ןַא טמוקַאב טסעז וד

 ליּפשרעדניק ַא--קרַאּפ ןגעק רעזייה יד
 .סיורג ןוא ברַאפ רעדעי ןופ ךעלעטסעק ןופ
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 :ליּפש ןייד טסליּפש וד --טָאג ַא ,דניק ַא - וד ןוא
 סיוא ריד טוב ןעמ :טעשעג ס -קילב ַא-- טסלעפַאב
 ןעוועג טשינ זיא טלעוו רעד ףַא-- םערוט ַא
 - .ןעז םיא טייוו ןופ טמוק עמ .קרעװ ַאזַא ךָאנ
 ,ךיד ןעמיר עלַא ןוא ןעמ טרעדנואוָאב
 .ךיז ןפַאשַאב טסָאה וד קרעוורעדנואוו ַא'ס
 ,ןעד וטספרַאד יצ .טשינ רעבָא ריד טלעפעג
 ןעז סנייד קרעוו'ס ןעמוק לָאז רעכעלטיא זַא
 ,רַאפרעד ךיד ןביול ןוא ךיד ןסיורג ןוא
 --?רַאה ַא וצ יװ רעדילביול ןעגניז ריד
 :טעשעג ס --קילב ַא-- יײנסּפָא טסלעפַאב
 ,טַײװרַאפ ץלַא ןוא ,ןייא םערוט םעד טסייר ןעמ
 ,ןעז וצ טינ טשינרָאג רעמ זיא'ס ןוא .טשינ טרעוו
 ,ןעוועג טשינ לָאמנייק םערוט ןייק טלָאװ'ס ךיילג
 ,ליּפשרעדניק ַא ןופ יװ ,ךעלעטסעק רָאנ
 ;ליצ ַא ןָא ןטרָאד ןוא ָאד ןפרָאװעצ
 ,סָאמ ןוא ברַאפ רעדעי ןופ ךעלעטסעק רָאנ
 ,זָאלג םענייר ןופ ךעלרעטסנעפ עלעג טימ
 ןייא ךעלשנעמ ןעגנילש סָאװ ,ךעלעריט טימ
 .ןײרַא סָאג ןיא קירוצ יז ןעַײּפש ןוא
 -- ,ליּפש ןייד טסליּפש וד --טָאג ַא ,דניק ַא -וד ןוא
 ...ליּפש ןימ ַאזַא טשינ רעבָא ריד טלעפעג
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 ,סָאװ וצ ,ךעלעטסעק עקַאט ריד גוט סָאװ

 ,זָאלג םענייר ןופ ךעלרעטסנעפ עלעג טימ

 ןייא ךעלשנעמ ןעגנילש סָאװ ,ךעלעריט טימ

 ?ןײרַא סַאג ןיא קירוצ יז ןעַײּפש ןוא

 לָאז סע ,ןעוועג טשינ רעכיילג ןעד טלָאװ יצ

 ?לָאט ןוא גרַאב טימ ןייז ןטרָאג רעטנוב זיולב

 ,ןייר ןלַאװק ןלעווק לָאז גרַאב רעדעי זַא

 ןייג ןכייט עטיירב ןלָאז ןלָאט ךרוד

 ,דלעפ ןוא רולפ עטעפ יד ןרעסַאװַאב

 ?טלעװ רעד ןיא ןרעוו ןלַאפרַאפ ךָאנרעד

 גורק ןיא ןייוו רעטיור ןוא ,לופרָאפ טיורב ןוא

 .גונעג ןעמעלַא רַאפ ןייז ןוא ןייז לָאז

 ,טסלעווק ןוא טסלעווק וד - טָאג ַא ,דניק ַא - וד ןוא

 .טסלעפַאב וד יו ױזַא טרעוװ סעלַא ןוא

 ,טוג ,ךיז טכַאד ,ןיוש םוטעמוא זיא טציא ןוא

 - טונימ ןייא רָאנ - עז ןוא ,םורַא טסריצַאּפש

 ךעלעבַײװ ןוא ךעלענַאמ יד - טשרע זַא

 ,ךעלעבַײה ןוא ךעלעדיילק עטנוב ןיא

 ,גרעב יד ףַא ,ןלָאט יד ןיא ןעניואוו סָאװ

 ...קרעוו ןימ ַאזַא טשינ ךָאנ טלעפעג ייז טָא

 סיוא טשרעביל ךיד יצ וד -!רָאי ידלַא וצ

 ,סיורג ןוא טסיב וד גנַאל יװ ,קנַאב רעד ףַא טָא

 -טלעוו רעד ןופ םעטָא םעד טימ םעטָא ןוא

 .דלעפ ןיא ןעוועג טשינ ןיוש גנַאל-ןבעל ַא ךָאד טסיב

79 



 ןגעוו

 - ,גנעל רעד ןיא ךיילג ,ךיילג ןעייג ןגעוו לייט
 ,עריוו ַא יװ סעקערטש עטייוו יד סיואגנעל
 - הריחּב ַא ךיז רַאפ ליצ םעד ןיא - רעריפ יו
 .גנעג עקימורַא ןייק ףַא ּפָא טשינ יז ןטערט
 ,ןטלעו עטייוו עדמערפ ךרוד ץלָאטש ןעייג ייז
 ,ןטלעצעג ןוא רעפרעד ,טעטש ךיז רעטניה ןזָאל
 .קירוצ טקנוּפ ןטשרע םוצ סיואגנעל ןעמוק ןוא

 קיכעלַײקמורק ךיז ןעיירד סָאװ - ערעדנַא ןוא
 ,ןטַײװצ םעד ןיא רענייא ןוא ,םורַאדנור ןוא
 ,ןטַײב ןוא רענעטרעג ,ןעַײלַא םורַא
 ,ןטַײלפ ןופ דיל-ןעגנַאלש סָאד יװ ךיז ןעלגנעלש ייז
 ,ןטַײק יד ןיא ןעגניר יו ךיז ןעלטַײק ןוא
 ,רעדנַאנופ ךיז ןעייג ןוא ךיז ןטַײלגַאב
 ,רעדנַאנַאטימ רעדיוו ןעמוק ןוא ךיז ןכוז יז
 .קירוצ םורַאדנור ןוא קיכעלַײק ןעייג ןוא
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 ,דנור טשינ ,טייוו טשינ סָאװ ,ןגעו ךיוא ןַארַאפ

 ,ןעײמרַא ןוא רעריפ עצלָאטש רַאפ טשינ ןוא

 - ,ןעײלַא ןוא רענטרעג ךרוד טשינ ןקָאל סָאװ

 .ןײלַא ךיז ןיא ףיט ןגעװ ןענעז סָאד

 .ןייגוצ טשינ ןעמוק ןוא קעװַא טשינ ןריפ יז

 ,ןרעוװ ,ןסקַאװ ןוא ךיז םורַא ןזיירק יז
 ,ןרעטש ןסקַא ענעגייא יד םורַא יװ ןזיירק יז
 ,רענייטש-ןטנַאילירב יװ ךיז ןיא ןטכייל ןוא

 ;רעניײק טשינ יז ןופ טסייוו'ס ןוא דרע'רד ןיא ךָאנ ןסקַאװ סָאװ

 ןעניפעג ךיז ןיא ןליו ,ךיז ןכוז יז

 ,ןעניגַאב ןכעלטיא וצ געוו סעד
 ,בֹור סָאד ןיילַא ךיז ךרוד ,ױזַא ןעייג ןוא
 .ףֹוס-ןיֵא םעד ןופ טייקכעלדנעמוא רעד וצ
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 ינֹוח ןגולק םעד ןופ ןבעל ןפַא עיגעלע יד

 ,קנַארק זיא ןוא טלַא זיא ינֹוח רעגולק רעד

 ;ןזָאלרַאפ קלָאפ ןופ ןוא טניירפ ןופ ןוא

 --גנַאל טירט סטניירפ ןייק טשינ זיוה ןייז רַאפ טרעה רע
 .ןזָאלב ןטניוװ יד רָאנ טרעה רע

 ,דמערפ רעד ןיא ןעוװעג ינֹוח זיא ןרָאי ליפ
 ,ןטייוו יד ןיא טשרָאפעג המכָח טָאה
 ,טמָשעג ןטייוו יד ןיא טייוו טָאה המכָח ןייז זיב
 .ןטייל ןבָאה םיא טימ ךיז טשטנעבעג ןוא

 ,דרע'רד ףַא סרעּפַאנק יד ייב ,דלַאװ ןיא תויָח יד ייב

 ,ןבעל ןייז ןיא טשרָאפעג המכָח רע טָאה

 ,דרע'רד ףַא ןזָארג יד ייב ,גרעב ןוא רעמייב יד ייב
 .ןבעווש ןוא ןעשטיווצ סָאװ ,לגייפ יד ייב

 ,ןייגרעד המכח ןייז טייוו ןופ ןעמ טמוק טציא
 :ןקערטש ןוא ןטייוו רעביא טמוק עמ
 ןילַא המכָח ןייד ,ןעמוק רימ ,ינוח ,עז-

 .ןקעלּפטנַא זנוא געוו ןתמָא םעד לָאז

 ,ונוא טימ ,ינוח ,םוק -:ןטעב ערעדנַא ןוא
 ;ןריפ זנוא הֹמכָח ןייד טימ טסלָאז וד
 ,זנוא ררעביא ןיורק ַא יװ ןייז לָאז המכָח ןייד
 .ןריצַאב טייקסיורג רעזנוא טעװ סָאװ
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 ,טַײל ןופ דובָּכ ןייק טשינ טכוז ינוח רָאנ
 ;ןקרַאמ יד ןופ שיור םעד סיוא טדַײמ רע ןוא
 ,טַײשרַאפ ןבעל סָאװ ,עכייר יד טשינ טדַײל רע
 .ןקרַאטש ןופ ןייז טפַאלקשרַאפ סנכַאװש םעד

 ,גרעב יד ,רעמייב יד ביל טָאה ינוח ןוא

 ,ןדער סָאד ןוא ייז ןופ ןשיור סָאד

 --קרעוורעדנואוו סטָאג-- ןכייט יד ,ןטניװ יד

 .ןדייש וצ ךיז ייז טימ זיא רעווש יװ ןוא

 .טייוו זיא געוו רעד .קעװַא רע טייג ךָאד
 - ןגיױא יד רַאפ ףוא טכייל טָאטש יד ןעוו

 ,טייל עגולק ןעצ ןגעקטנַא ןעייג םיא

 .ןגיובעג ּפעק עסייוו יד

 ,טָאטש ןייז ןוא קלָאפ ןייז ךעלדירפ טריפ ינֹוח ןוא
 ;ןדניװשרַאפ טמענ רָאי ַא ךָאנ רָאי ַא
 - טָאטש ןייז ןרָאװעג זיא עגולק ןופ למַאזעג ַא

 .ןדנירגַאב המכָח ןייז ןעוט יז
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 ,רעמ ךָאנ ןוא רָאי ןעצ ,רָאי ַא ךָאנ רָאי ַא
 ...ןרָאװעג טלַא זיא ינֹוח ןוא
 ,רעװ ,ךָאנ ךיד ףרַאד רעוו ,ינֹוח רעגולק ,ָא =
 ?ןרָאי טימ רעטציא וטסיב טלַא זַא

 ,ּפָאק ןייד זיא סייוו ןוא - רעמ ךָאנ ןוא רָאי ןעצ
 ,ןסעזעג טסיב וד ואוו ,ערעדנַא ןציז
 --ּפָארַא ןּפיל יד ןופ ןעמָאנ ןייד טשינ טייג עס
 .ןסעגרַאפ זיא ןיילַא ינֹוח ךָאד

 ,זוה םעד רַאפ טניוװ רעד - טניירפ עקיצנייא יד
 ...ןבעווש סָאװ ,סנקלָאװ יד - רעטסנעפ םעד רַאפ
 ,זיוה ןיא ןוָאלרַאפ ינֹוח טגיל ױזַא
 .ןבעל ןייז ןופ ףֹוס םעד ףַא טרַאװ ןוא
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 טייקיבייא

 ?ןדנירגַאב טייקיבייא ןופ דוס םעד ןָאק רעוו

 ,טנעו יד ףַא רעמוז ןצנַאג ַא טילב בערנַײװ רעד

 ;טדנעלרַאפ טרעוו ןוא טסברַאה ןיא ךיז טקידלָאג ןוא טניורב רע

 ,ןדניוושרַאפ ןוא ןעמוק ייז ,ךיז ןטייב לגייפ יד
 ...דנַאל רעמערַאװ ַא ןיא ןעילפ ייז ,זנעג עדליוו יד

 - .טקעמרַאפ זייווכעלסיב ןרעוו ןרוּפש עפיט ןוא
 טנַאװ רעד ףַא רעמיצ ןיא טערטרָאּפ רענעגייא ןיימ
 .טקעלפעג טרעוו לגיּפש רעד ;טעװעקַאילבעגּפָא טרעוו

 ,דניצַא קרַאטש ןוא גנוי ךָאנ ןיב ךיא ביוא ןוא
 .טניוו ַא יװ רעטלע יד רימ ףַא ןקורנָא ךיז דלַאב טעװ

 שיט ןיימ ףַא עליורעלױּפ רעזָאר רעד ןופ - ןוא
 .םִי ןופ שיור רעד סױרַא קידעשיור קיביײא טשיור
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 טנַאה יד

 ברעֶמ ןיא גרעב עכיוה יד רַאפ

 ,ןגיינ ךיז גָאט רעד טמענ

 חרזמ םעד וצ סנטָאש עליטש

 .ןגייל ךיז געוו ןייז ףַא ןעמענ

 ברעֶמ ןיא גרעב עכיוה יד ףַא

 ,טנַאה עטייוו ַא סיוא רעוו טקערסש

 רעבירַא גָאט םעד ,ןוז יד טמענ

 .דנַאר םענעי רעביא ץעגרע

 ,רעליטש ,עניימ הֵמָׁשִנ ,ליטש
 ,ןעמוק טנװָא ןַא לָאמַא טעוו'ס
 טנַאה רעד טָא ןופ ךיוא וטסעוו
 .ןעמונעגוצ ץעגרע ןרעוו
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 טרענימעג ונוא ןופ טרעװ עס סָאװ

 ,טרענימעג זנוא ןופ טרעוו עס סָאװ

 ?ואווַא ,ןיהַא סע טמוק ואוו

 ,טרענימעג זנוא ןופ טרעוו עס סָאװ -

 .וצ שרעדנַא ץעגרע טמוק

 ןדנואוושרַאפ טרעוו סָאװ ,ןרעטש רעד

 ,סיוא ךיז זנוא רַאפ טשעל ןוא

 ,ןיזנואוושרַאפ טשינ טרעוו רע ,ןרעטש רעד

 .ףוא ערעדנַא רַאפ טכייל רע

 ןעייג סָאװ ,טניירפ ערעזנוא ןוא

 ,קעװַא ואווצעגרע זנוא ןופ
 ןעייג רימ -- טשינ ןדניוושרַאפ
 .געוו ןבלעומעד ייז ךָאנ

 ,טרענימעג טשינ ךַאז ןייק טרעוו'ס
 ,וצ טשינ טמוק ךָאז ןייק ןוא

 ,טרענימעג ָאד טרעוו'ס סָאװ לייוו
 .ואוושרעדנַא ץעגרע וצ טמוק
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 ןייז טעװ ױזַא

 .ןטרַאװ ןפרַאד טשינ גנַאל ןיוש לעװ ךיא :סייוו ךיא
 ,ןעמוק טנוװָא ןַא טעוװ עס
 רעליטש ַא ,רעקיטכיל ַא רע טעװ
 .ןזייוו ךיז טכיזעגנָא ןיימ רַאפ

 ,ןגָאז טשינרָאג ,טשינרָאג לעװ ךיא
 ;ןגייווש ןוא רָאנ ןעל כיימש
 ןטייברַאפ ךיז ןעמענ'ס יו ןעז ,ןקוק
 ,טנעו יד ףַא רעדליב ןוא יירעקיטש יד
 ,ךעלקנעב יד ,שיט רעד
 .טכיל סָאד ןוא לגיּפש רעד
 -- ןייגעצ ךיז ןעמענ יז ,טנעוו יד
 ,טרעטיירבעגסיוא רעמיצ ןיימ טרעוװ רעטיירב ןוא
 ,רערעטיול ,רעלעה ץלַא טרעוו עס
 ,ןגיינ ךיז טמענ טנװָא רעד
 רעליטש ַא ,רעקיטכיל ַא ןוא
 -- ךיא טרַאװ
 .ןעמוק ןייז ףַא ךיא טרַאװ
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 טָאטש עטיוט יד

 ןַאמסנעב והיתּתמ ןופ קנעדנָא םעד טעמדיװעג

 ןעמִי עטייוו ןיא לוניא ןַא ףַא
 .טָאטש עטיוט יד טוט טגיל
 ןעמַאטש רעטרעדנוה ןוא רעקלעפ
 ןעמַאװצ ךיז טייוו ןופ ןעמוק
 .טָאטש רעד ןופ לזניא םוצ

 ןעמַי ןופ ןעלּפענ יד ןעַײװ עס
 ;טָאטש רעטיוט רעד רעביא רעווש
 ,ןעמַאצ ןיא ,טָאטש רעד ןטימ ןיא ןוא
 ,ןעמַאטש ןוא רעקלעפ ןופ טעיובעג
 .טָאג רענעדלָאג ַא קידלָאג טייטש

 ןעמַאטש ןוא רעקלעפ ךיז ןקוב עס
 ;טָאטש רעד ןיא טָאג םענעדלָאג םוצ
 ןעמַאטש ןוא רעקלעפ זיב ,ךיז טקוב עמ
 ,ןעמִי יד ףַא טָאטש רעד ןיא טוט ןביילב
 .טָאג םענעדלָאג םורַא טוט ןביילב

 ןענַארַאפ זיא גָאט ןדעי הֹעָש ַא רָאנ
 :טָאטש רעד ןיא לזניא ןפָא
 ןעמַאלפ ןוא ,ןקָאלג ףוא ןעגנילק עס
 ןעמַי ןופ יו טכיל רעטנזיוט ןופ
 .טָארט ןדעי ףַא ףוא ןעייג

 ,ןעמַאטש ןוא רעקלעפ ףוא ןבעל עס
 ,טָאטש רעד ןופ ןגעוו יד ףַא
 ,ןעמִי יד וצ געוו םעד ןכוז ןוא
 - ,ןעמַאטש ןוא רעדנעל יד וצ קירוצ
 .טָאטש רעד ןיא סיוא ןעייג טכיל יד זיב
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 םערוטש ןרַאפ

 ,לגייפ ןעיירש רעמייב יד ןיא

 ;ןעיצ סנקלָאװ ערעווש
 ,לגייפ ןעיירש םערוטש ןרַאפ
 .ןעיצ סנקלָאװ יד ןוא

 ,רעליטש ,עניימ הממָשנ ,ליטש
 - .ןעמוק םערוטש םעד עו
 קיטכיל ןוא ױזַא ליטש טעװ רע
 .ןעמוק םערוטש םעד טימ

 ןגער

 טנגערעג ןגער ַא טָאה טכַאנייב

 ,טנגעג רעקימורַא רעד ןיא

 ,ןרעטש יד רעטסנעפ ןרַאפ טלעטשרַאפ
 ;ןרעטמַאל םעד זיוה ןרַאפ ןשָאלעג
 ,ךַאד ןפָא ױזַא טנגערעג
 .ךַאװ ףַא רעטכעוו סעד ףַא ןוא
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 רעכוז עקיבײא יד ןופ דיל סָאד

 ןװָאטַאנגיא דוד

 א

 ,םִי ןטייוו ןיא טגיינעג ךיז טָאה ןוז יד

 ,םָאלּפ ןוא ןייש םענעגַײא ןיא ,םִי ןיא טָאה ןוא

 טימ ןיא דלָאג-ןדלָאג ןוא טור ןגַײא ןיא

 .טינ ןרָאװעג ןוא ןשָאלעגסיױא ךיז

 ,ךיוה עיולב יד ךיז טָאה טשרע םעדכָאנ ןוא

 - ךיוה ןוא ףמַאד רעניד רעד םִי ןרעביא ןוא

 ,ןיד ןוא דנור בלַאה - םִי םעד ןופ םעטָא רעד

 ;ןירג ןוא יולב ןיא ,זיור ןיא ךיז ןטיבעג

 ,ךיוה ןוא טייוו ,ןעמַאלּפ עטכייל רעקיטש ןוא

 .ךיור ַא ןיא ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז יז

 טינ ןענעז ןברַאפ עטייוו עלַא זיב

 - ,יולב ןוא יורג םעניד ַא ןיא ןרָאװעג

 ,יורג טשינ ,יולב טשינ ויא סָאװ ,רילָאקטכַאנ ַא

 טימעג רעווש ַא טבייהרעד סָאװ ,רילָאקטכַאנ ַא

 ,טולב-ורמוא עסייה סָאד ליטש ןייא טליטש ןוא

 ,טומ רעפיש ןקידעודנָאלב םעד טיג ןוא

 םיורט רעמיורט ןקידעמיורט סעד

 .םִי ןטייוו ןיא
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 ב

 ,ןרָאפעגסױא טלעוו יד ןענעז יז
 ,ןרָאי ןוא תונָבל יד טלייצעג
 ,טלעג טימ רצֹוא ןופ טמֹולָחעג
 .טלעוו רעד ףַא ןַארַאפ ואוו זיא סָאװ

 - ןרָאװעג עדימ יז ןענעז ןוא

 ,ןרָאי יד ןלייצ ךיז ןעמונעג
 --םִַי ןפַא קעװַא ןענעז סָאװ

 .םַאטש םוצ רעדיוװ ךיז טָאה טקנעבעג

 ןטייז יד ןיא לָאמַאטימ טגעלפ ןַאד
 .ןטייוו ןופ ןטכיילפוא רצוא רעד
 - ,יירשעג טימ ןָא ןעילפ סעוועמ יד
 .ײנסּפַא ןעלגעז יד ףוא טיצ עמ

 ,ןרָאי ןוא ןרָאי ױזַא טרָאפ עמ
 ;ןרָאװעג עיורג ןיוש - רעפיש יד
 ,םַאלפ ַא יװ טכייל רע ,רצֹוא רעד
 .םִי ןופ סעילַאװכ יד ףַא טרָאד טָא ןוא ָאד טָא
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 ג

 .ןענופעגסיוא רצֹוא םעד יז ןבָאה טציא
 ?ןָאט רצֹוא םעד טימ טציא יז ןענָאק סָאװ ,סָאװ ךָאד
 ,ןָאק ןיא םורַא-דָאר ַא קידנגייוש ןציז יז
 .ןענורעצ זיא ןוא טדנעלבעגפוא טָאה דיירפ יד

 ,ןגיוא ערעייז ןופ סױרַא טרַאטש רעֶצ רעפיט ַא
 .טכיועג ןיא רעפיט ךיז טשטיינק לשטיינק סכעלטיא ןוא
 ןגיוא יד רַאפ יז טָאה'ס ןעוו ,ןעוװעג גנוי ןענעז יז
 .טכיל קיברַאפ-ןביז ַא יװ ןטכיולעגפוא רצֹוא רעד

 ,ןטסָאמעגסױא ןעמִי ןופ ףיט יד ןבָאה ייז
 ;טנערבעצ רעמינּפ עגנוי ערעייז טָאה טניװ רעד
 ,ןטזָאלרַאפ ַא ,לזניא ןַא ףַא עגֶר ַא טָאה טציא
 .דנעלב ַא ןָאטעג ייז רַאפ דיירפ עטרַאװרעד-גנַאל יד

 ,ןעמערב יד ךיז ןעיצ'ס ןוא דרעב יד ןרעטיצ עס

 -:טלַאק יא ,םוטש יא ןָאק ןיא קידנרַאטש ןציז יז

 - טלָא ױזַא ןענעז ייז ,טסואוועג טשינ ןבָאה ייז

 ?ןעמעוו רַאפ ,ןייז רצֹוא רעד דניצַא טעװ ןעמעוו רַאפ
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 רעדניק עקנַארק

 רעטסנעפ יד רַאפ ןענעז יז

 ,דימ יא ,קנַארק יא גָאטיײב

 ,ךעלטעב יד ןיא ןענַאטשעג
 .טינקעג ןוא ןענַאטשעג

 רעטסנעפ יד רַאפ יװ ,טקוקעג
 טיצרַאפ טניוו רעסייוו רעד

 ןעיינש עכייוו ,עטכייל טימ
 .טירט עפיט סרעייג יד

 ןענעז עלַא ןעוו ,טכַאנייב
 ,דימ ןוא ףיט ןפָאלשעג
 רעטסעווש יד ייז טָאה טכַארבעג
 טירט עקידוועגניז טימ

 ,ךעלצימ יא ,ךעלעטנעמ יא
 ,ץילבקיצילב - סרעשטילג יא
 עלַא יז ןוטעגנָא טָאה
 .שטילג םוצ טריפעגּפָא ןוא
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 זיירק ןטפושיּכרַאפ ןיא

 ֹא

 ,ךַײלב ןוא ךייוו ,ןכַאלפ עטיירב
 ךַײה רעד ןופ ןלַאפ ,ןעילפ
 ,דרע רעד ףַא ,רעכעד יד ףַא
 .דרעפ עסייוו עניימ ףַא ןוא

 דרעפ עסייוו עניימ ןעילפ
 ;טרעשַאב רָאנ זנוא זיא סע ואוו

 ,טרָאד ןעילפ ןוא ָאד ןעילפ
 .טרָא ןבלעז ןיא ךיז ןעיירד

 ,ןיימ עטוג ריא ,דרעפ ריא ,ייה

 ,ןייש םעד ןיא ,ןכַאלפ יד ןיא
 ,סַײװ ןוא זַײרג ,ףשַכמ ַא
 .זַײרק ןיא זנוא טפושיּכרַאפ טָאה

 ב

 ,ךיז םורַא ךיז טַײרד רענייא
 ;טזַײרּפש ןוא טזַײר רעטייווצ ַא ןוא
 זַײרק םעד ןיא ךיז טַײרד רעדעי
 .טוַײרקעגנײא םיא טָאה עמ ואוו

 טלַא ןוא גנוי ךיז רימ ןעיירד
 - ,םוטעמוא ןוא טרָאד ןוא ָאד
 ,טזַײרקעג זַײרק םעד טָאה סָאװ ,רעד
 .םוא זנוא זַײרק ןיא ױזַא טריפ

 - סױרַא געו ַא טכוז רעדעי
 - ,זַײרג םוצ זיב לגנִיי םעד ןופ
 ,טזַײרקעג טָאה סָאװ ,רעד טָא זיב
 .זיײרק ןופ סיוא עלַא זנוא טזייל
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 טָאטש ןטימ ןיא

 עברָאק ןייז טיירד רעלטעב רעד
 ,דיל ַא ןגיוצעצ טנניז ןוא

 -- ,עברָאט יד טלַאה לגניי ןייז
 .טילב למייב-ןשרַאק סָאד

 -- למייב-ןשרַאק םעד םורַא
 ,דָאר ַא ןיא רעדניק יירד
 ךעלטנעה יד ייב ךיז ןטלַאה יז
 .טָאטש ןטימ ןיא ןצנַאט ןוא

 ןגעווסרעדניק יד ןופ ,טָאג
 דָאנעג ןייד טימ ץישַאב
 ,לגניי ןייז ןוא רעלטעב םעד
 .טָאטש יד ןוא ןדיי יד

 ךעלדנעּפש טביולק עצעבָאב יד
 ,קרַאמ ןיא ךעלרופ יד םורַא
 ךעלדנער ענעדליג טרַאש ןוו יד
 .גרַאב ןרעטניה יז טלַאהַאב ןוא

 ןגרָאברַאפ גרַאב טייז רענעי ףָא
 ,דלָאג ןלעג טימ ליה ַא זיא
 ןגרָאז טימ סיוא טייג גָאט רעד
 .טָאטש ןיא סיפ סרעלטעב םייב

 סעצילָאּפ עקידייל טימ למערק ַא רַאפ
 .סױרַא םינוק ףַא דיי ַא טקוק
 ,סעצילָאה עטעקַאנ יד ,רעדניק יד
 .סױא-דָאר ןוא ןייא-דָאר ןצנַאט יז

 ןגעווסרעדניק יד ןופ ,טָאג
 דָאנעג ןייד טימ ץישַאב
 ,לגניי ןייז ןוא רעלטעב םעד
 .טָאטש יד ןוא ןדיי יד
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 רעמוזףוס ןופ דיל סָאד

 ,רעליטש ,רעליטש

 רעדלעוו יד ןיא |
 .רעליק ןיוש טרעוו
 רענטרעג יד ןופ
 ןענַאל יד ןוא
 ןיוש ןעמ טריפ
 .ןעמַאזוצ טינש םעד

 ןטסענ יד ןוא
 ןגייווצ יד ףַא
 - קידייל ןרעוו
 .ןגייווש ןעמענ

 ,ןעלגיה ןגייווש'ס
 .ןלָאט ןגייווש'ס
 ןקירעשייה יד רָאנ
 .ןלָאמ

 רעסַאװ סָאד ןוא
 :רעמוא ןיא טדער
 -- ךיג יו ,יוא
 !רעמוז סיוא ןיוש ןוא

 טפַאשקנעב טימ טקוק
 ,סעגערב יד ףַא
 םיצולּפ יו טנַאמרעד
 .ויא קעװַא ץלַא
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 קרָאונ

 ןרעלימ .ל

 ,ןלַײמ רעקילדנעצ ףַא לוניא ןַא
 .גערב וצ זיב גערב ןופ ץַאלַאּפ ַא
 ,ןלַײז רעטנזיוט טָאה ץַאלַאּפ רעד
 ,ןלַײצ רעטרעדנוה ןיא ןלַײז יד
 .גערב וצ זיב גערב ןופ ןעייטש ייז

 ,לגיּפש רעקיברַאפ ַא-- רעסַאװ ַא

 ,טימ ןיא ץַאלַאּפ םעד ךרוד טדיינש

 לגילפ ענעונָארב יװ ןקירב ןוא

 ,לגיּפש םעד ,רעסַאװ םעד רעבירַא

 .טדימשעג ץַאלַאּפ םוצ ןענעז ייז

 ,ןפיש עקיטכיל טגָארט רעסַאװ סָאד
 ;טכיל טימ ןעַײלַא - ןקירב יד

 ,ןפיר עקיברַאפ טָאה ןטרָאב רעד

 ןפיט יד ןיא ּפָא ךיז ןעלגיּפש'ס ןוא
 .טכיל יד ,ןפיר יד ,ןפיש יד

 ,ץַאלַאּפ םעד תורֹוד ןבָאה טיובעג
 ;ײברעד ןטלָאשעג ןוא טיובעג

 ,ןעיולב יד זיב טיובעג ,ןטלָאשעג
 ,ןעיוב סָאד ןטלָאשעג ןוא טיובעג
 .יײבעג ןופ קעװַא לָאמנייק ךָאד
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 -- ,ןליוהרַאפ ץַאלַאּפ רעד זיא גָאטיײב

 -;לעפ רעקיברַאפ ַא ןיא טסנעּפשעג ַא

 ,ןכיוה יד ןופ טקעמרַאפ סמערוט יד

 ןכיור יו ןעמואוושעצ ןלָאּפוק

 .לעג ןופ ןוא יורג ןופ ןעלּפענ ןיא

 ,רעטנורַא טנװֶא רעד רָאנ טמוק ןוא

 ,םוטעמוא ףוא טכייל טייקלעה ַא

 ,רעטנוב לָאמַאסָאװ טרעוו טייקלעה יד

 רעטנומ ךיז ןגעװַאב ןגעוו ףַא

 .םורַא סרעיוב עטפושיּכרַאפ

 ,ןגעוו עקיטכיל יו ,ןלַײז יד
 ;טכַאנ רעד ןיא ןָא ךיז ןדניצ ייז
 ןגער רעקיברַאפ ַא יו טכיל ןוא

 ןגעװַאב סָאװ ,יד ףַא ןלַאפ טמענ

 .טכַאנ רעד ןיא ךיז עטפושיּכרַאפ

 ,רעטרע רעטנזיוט ףַא ךיז טַײרד עמ
 ;ןיהַא ןוא רעהַא ךיז טַײרד עמ
 ,רעטרעוו ןוא ןעל כיימש עטפושיּכרַאפ
 - ,רעטרע ןוא ןגעטש עטפושיּכרַאפ
 ?ןיהואוו ,ןענַאװ ןופ - טשינ טסייװ עמ

 ,ץַאלַאּפ םעד תורֹוד ןבָאה טיובעג
 .ייברעד ןטלָאשעג ןוא טיובעג
 ,ןדנואוושרַאפ תורֹוד ןיוש טלָאמעד טניז
 ,ןדנוצעג ץַאלַאּפ רעד רָאנ טרעוו ךָאד
 .ײנסּפַא סרעיוב ענעי ףוא ןבעל
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 ןכיירגינעק

 א
 גרָאב ןופ ךַײה רעד רעביא ןקלָאװ רעסייוו רעד
 .ךַײט ַא יװ ןסָאגעגסױא טגיל
 ,גרעב יװ ןפיש ןעמיווש ךייט םעד רעביא ןוא
 .ךַײר ןרעדנַא ןַא וצ ןעייג יז

 .טכַאנ יד ויא זנוא רעביא .גערב םייב ןציז רימ
 .ךַײט םעד ףַא ףוא טמוק ףיש ַא
 טכַאנ יד ןוא טָאטש יד - .ןרָאפ רימ ןוא ףורַא ןגייטש רימ
 .ךַײר ןרעדנַא ןַא ןיא ןדניוושרַאפ

 ב

 -- ,("ןענַאק יד יװ ןענעז רימ
 .ףיט ןוא טייוו זיא ךייט רעד
 ?ןענַאװ ןופ ןוא טכַארבעג זנוא טָאה רעוו
 ןענַאד ןופ זנוא טריפ רעוו ןוא
 ?ףיט רעד ןוא ךייט םעד רעביא

 - ,ןענַאק יד יװ ןעמיווש רימ
 .ףיש ַא טמיווש ונוא רַאפ ןטייוו יד ןיא
 ...?ןענַאװ ןופ .לּפענ ַא יװ טמיווש יז
 ,ףיט רעד רעביא גנַאלק ַא טמוק ןוא
 ,ןעַײרד ןוא ךיז ןגָאי ןטניוו יד
 ,ןעַײװ ןוא ןרעטַאלּפ ןעלגעז יד
 ,ןעַײלַא - טכיל ןעַײר ןוא

 .ןעמַאלּפ יװ ףוא ןעַײג יז

 ךעלפיש ןענַאק
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 - ,ןענַאד ןופ ןוא טרָאד ןופ ןעמוק רימ

 .ףיש עטייוו יד סיוארָאפ
 ןענַארַאפ ןענעז ןגעוו ליפ
 - .ףיט רעד ןוא ךייט םעד רעביא
 ןענַאד ןופ ןוא טרָאד ןופ ןעמוק רימ

 .ןענַײז רימ ואוו ,ןביילב ןוא

 .ןענַײש ןרעטש ןוא ןוז יד
 ואווצעגרע ןופ טמוק ןוא
 - ,ור ןופ העָש עליטש יד
 ,ןעַײװרַאפ ,ךיז ןגייל ןטניוו יד
 ,ןעייגרַאפ ,ךיז ןשעל רעטכיל יד
 ןעייר ןיא ךיז ןעייר רימ

 - :ןענַאװש יד יװ ןעגניז ןוא
 ,ןענַארַאפ זיא רעקיצנייאנייא
 ,ןעמָאנ ןייז ןייז לָאז טשטנעבעג
 ןענַאד ןופ ןוא טרָאד ןופ ונוא טריפ רע
 ךַײט םעד ןוא ףיט רעד רעביא
 .ךַײר ןרעדנַא ןַא ןיא קעװַא
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 דיל-טייהיירפ

 ןלעמעד ךָאנ

 :ןריובעג ןענעז רימ טניז ױזַא ןיוש זיא סע
 ,דליוו ןוא קיברַאפ ןעמולב יד ןעילב עס
 ןרעיומ ןוא ןעיוב רעבָא רימ

 טנעה ןוא תוחֹוּכ ערעזנוא טימ

 םערוטש םעד ןוא טניוו םעד ןגעקטנַא
 .טנעוו ענרעזייא ליפ

 - ,ןברָאטשעג ןיוש ןייז ן רימ ןעוו ןוא

 - ,טדניוושרַאפ ןוא טניררַאפ יז טייצ יד

 ןעילב ךָאנ ןעמולב יד ןלעװ טלָאמעד

 ;דניצַא ןעילב ייז יװױזַא

 ןעיוב רימ סָאװ ,טנעוו יד רעביא ךָאד

 ,ןעיולב יד זיב טנעה ערעזנוא טימ

 .טניוו רעד ןכַאל טעװ
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 בוט-םוי

 ,קנַאלב ןוא לעה ,ןכייה יד ןופ
 .גנַאלקדןקָאלג ַא םוא ךיז טגיוו

 ,רעװש-ןקָאלג ןעגנילק רעקעלג
 .רעהַא ,ןיהַא ךיז ןגיוו

 לענש ןעמ טלייא - רעקעלג ןעגנילק

 ,לעווש וצ לעווש ןופ ,טרָאד ןוא ָאד

 ,רעהַא רעד ןוא ןיהַא רעד

 .רעווש ןוא קנַאלב ןעגנַאלק יד ךָאנ

 - ,ןיהַא רעד ןוא רעהַא רעד
 .ןיהַאואו טשינ טסייוו רענייק

 םורָא יױװַא ךיז ןעמ טגיוו
 ,םוטש ןוא טנוב ןסַאג יד ןיא

 ,יורג ןוא לעג ,ןסַאג יד זיב
 ,יולב רעד ןיא סמערוט יד ןוא
 ,ןַײש ןוא דיירפ ןיא ךיז ןגיוו
 .ןַײא ןעגנַאלק ןיא ךיז ןגיוו
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 רעמוז-ףֹוס םענעדלָאג םעד ןופ ךיל סָאד

 ,געט רעמוז-ףֹוס ענעדלָאג
 ?קעװַא ריא טייג ןיהואוו ,טגָאז

 ,ןצַאלַאּפ יו ,רעדלעפ יד ןיא
 .ןצַאש וצ טשינ-- ,תואּובּת ןגיוטס

 ,ןענַאקרַאּפ יד-- בערנַײװ רעטנוב
 .ןענַאט ןופ טפוד רעד --דלַאװ ןופ ןוא

 ,ןלָאט יד ןיא ןרעיוה ןטרעה
 .ןעלָאמ ןלימ עכיוה יד ןוא

 ,ןפיוה עלופ - רעניה ןוא זנעג
 .ןפיוקרַאפ ןוא ןפיוק םירחֹוס

 - ,רעיורט ןופ ןוא ןגרָאז ןופ ַײרפ

 .רעױּפ םייב טציא עפָׁש ַארַאס

 ,געט רעמוז-ףֹוס ענעדלָאג

 --,קעװַא געוו ןיא ריא טייג םיוק
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 - לעג ןוא דלָאג - רעטעלב ןוא זָארג

 .לעפַאב סטָאג ףַא ּפָא ןקלעוו

 ,רעמ טשינ ןוא ךעלטיר- רעמייב

 .רעהַא ,ןיהַא םוטש ןרַאטש

 ,טסָארפ ןוא טלעק - רעטניוװ רעד ןוא

 .טזָאל -ָאטֶא ,סע טנערב ָאטָא

 ,ןירג ןוא יולב - ןטניוװ עפרַאש
 .ןיד-קיכעטש ןעַײש ןעַײװ

 געז ןוא קַאה - רעדלעו ןיא ןוא

 .געט עצנַאג ןכליה ,ןקַאה

 ,געט רעמוז-ףוס ענעדלָאג ריא ,ךָא

 ?קעװַא ריא טייג ןיהואוו ,טגָאז
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 רעמָאס ןעידניא

 ֹא

 --.טסברַאה רעד טילב טציא
 טױרנגרָאמ ןטימ
 ףוא רעמייב ןעייג
 --לעקנטיונָארב ןוא טיור-רעּפוק
 .טכַאנ יד טיולב עס ויב ןעילב ןוא ןעייטש

 ךיז ןעשטרָאק ןגייווצ עטנוב
 טכַאמרַאפ-בלַאה ַא ןופ ךעלטעלב יו

 .זיור רעטנפעעצ-בלַאה ןוא

 געט ןענעו סָאד
 .דלָאג ןוא ןוז רעטיול ןופ
 רעּפוק ןוא ונָארב ןופ לַאב רערעווש ַא יו
 .גָאט רעד קעװַא טלָאר

 ןברַאפ עפַײר ןלַאפ ןלָאט ןוא גרעב ןופ
 .ןרעַײלש עטנוב יו

 דלעפ ןיא ןגיוטס יד רַאפ ןוא ןלַאטש יד רַאפ
 - ןטרעה ןעור

 .עטקעלפעג ןוא עסייוו

 ןרעַײפ-טסברַאה

 .דלעפ ןוא גרַאב ףַא ףוא ןעייג
 ןרעַײש יד רַאפ

 .ןברַאג עטצעל ןגיל
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 ,ןכַאלפ יד ןופ ןברַאנ יד
 גרעב יד ןופ ןטלַאּפש יד
 ,רעפיט ןוא רעקיברַאפ ןרעוו
 .ןעלגיה ןוא ןכיוה יד ןרעװ רעקיציּפש

 ןלַאפ ןוא ןלַאװק
 ,רעטלגערעג ןעלזיר

 ןסילפ רעקיאור
 .ךַאלּפ רעד ךרוד ןכייט יד

 דלעפ ןיא םוא טייר שובָאד

 .ביור ןייז טיה ןוא

 גרעב יד רעביא
 ;רעטַײר יװ ףוא סנקלָאװ ןעייג

 ףוא טסייג וד ָא ,וד ןוא
 ןברַאפ עלַא ןיא
 .טסברַאה ןופ

 - רעדיל רעטיול רעוו ךיא

 עקירעיורט ןוא עכעליירפ

 .המָשנ ןיימ ,ריד ןיא
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 ב

 --!ןעמוקעג טציא טסטלָאװ וד ןעוו
 טסברַאה רעקידנעילב רעד
 .טולב ןיא רימ ייב ןייוו יװ טילב

 סיפ ןוא טירט עניימ ןיא

 .ריד ךָאנ טײקיטשרָאד ַא סיז טור

 ןעגנַאהַאב ןענעז סעטסוק יד
 - ,סעדעגַאי עטיור עדליוו טימ
 .טסורב ןוא זלַאה ןייד םורַא ןלערק עטיור

 סענילַאק עטיור עלעה טימ סעטסוק

 .ייו ןשיװצ ןעגנַאגעגמוא טסטלָאװ וד יװ ןעמעטָא

 טניוו רעד טמעטָא לגילפזָאנ עניימ רַאפ
 סענילַאמ ןופ טפוד ןטימ
 -- .בייל ןייד ןופ טפוד ןטימ ןוא

 .ןעגנַאגרַאפ ןוא ןיוש קעװַא זיא סָאד גנַאל יו
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 ךייט טייז רענעי ףַא ךייר םעד ןופ דיל סָאד

 ,ךַײט טייז רענעי ףַא ,דלעפ םעד רעביא

 .ךַײר עכעלרעדנואוו סָאד טגיל

 לָאמַא ןרָאפ וצ ןדִיי ןעמוק
 לָאט ןוא ךַײט ןוא גרַאב רעביא

 .ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר םנופ

 ,טיה ענלביוס ,סרעטופ יז ןגָארט
 ,טימ ןיא ךעלּפענק טימ ךיש עקיצנַאלג

 .ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר ןיא יו

 ,ץילש טימ ךעלקער ,ךעלסעלש טימ סעקשטנעה
 ,ץיּפשנרַאגיצ ַא טימ ןרעכייר

 .ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר ןיא יו

 ;דלעפ סָאד ןוא דלַאװ םעד ןקוקַאב ןעייג
 ,טלעוו רערעדנַא ןַא סעּפע ןופ ןדער

 .ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר םנופ

 ,טעּפש יװַא טכַאנייב ןריצַאּפש יז ןוא
 טעטש-רעדנואוו ןופ ןלייצרעד ייז ןוא

 .ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר ןיא

 ,ךַײה יד למיה ןויב - סמערוט ןוא רעזייה
 - ,ךיור ןוא לּפענ קידנעטש --ייז רעביא ןוא

 .ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר ןיא
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 --ךרע רעד רעטנוא ןוא ךייה רעד ןיא ןוא
 -- ,דרעפ ןוא ןענַאּפשעג ,ןענַאב רַאפ סעקערטש

 .ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר ןיא

 ,ןייג וצ טנװָא רעד רָאנ טמוק עס יװ ןוא
 - ,ןילַא ךיז סַאג ןיא סנרעטמַאל ןדניצ

 .ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר ןיא

 -.דלַאב ןוא -לּפענק ַאזַא קירד ַא רָאנ טיג עמ

 --דלַאװ ַא - סנרעטמַאל ןוא טכיל ףוא ןטכייל

 .ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר ןיא

 ,טעּפש זיב ןדער ,ייז ןדער יװַא ןוא
 טעטש יר ןיא וַא ,ןלייצרעד ייז ןוא

 ,ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר םנופ

 ,דנַאנַאכָאנ טכַאנייב ןוא גָאטײב ןעמ טבעל
 ,דנַאל סָאד רעכייר טרעוװ םעד ןופ זַא ןוא

 .ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר סָאד

 ָאדַא ןעיוב טציא ןענַאלּפ יז ןַא ןוא
 - ,העָש רעכעלקילג ַא ןיא -- טָאטש ַאזַא ךיוא

 .ךַײט טייז רענעי ףַא ךַײר ןיא יו
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 רענעי ףַא ךייר םעד ןופ דיל עטיײװצ סָאד
 ךייט טייז

 ןענַאל יד רעביא ןוא ךַײט טייז רענעי ןופ

 .ןענַאּפשעג עטריקַאל ןעמוקעג ןענעז

 ןרָאפ וצ ןעמוקעג םירחֹוס ןענעז סָאד

 ;ןרָאק ןופ ןוא ץייוו ןופ ןענַאל יד רעביא

 --ןטייב יד רעביא ןוא רעדלעפ יד רעביא

 ;ןטײק ןוא סרעגייז ענרעדליג טימ ןדִיי

 .ןעגניר ענעטנעמיד רעגניפ יד ףַא ןוא

 ,ןעגנולקעג רעקעלג יד ןבָאה עס זַא ,ךע

 ,טלַאנקעג ןשטייב יד ןבָאה עס זַא ןוא

 .דלַאװ םעד ןיא ףיט שזַא טכליהעג סע טָאה

 ןרָאפ וצ ןעמוקעג םירחֹוס ןענעז סָאד
 .ןרָאק ןופ ןוא ץייוו ןופ ןענַאל יד רעביא
 ןענַאּפשעג זַא ,טרעהרעד םייֹוג יד ןבָאה
 ;ןענַאּפ , עשידִיי טימ ןעמוקעג ןענעז
 ,ןפיוה יד ,ןלַאטש יד ןוָאלעג יז ןבָאה
 .ןפיול וצ ןעמוקעג ןוא ,רעקַא םעד ןוא קַאה יד

 ,רעדנוזַאב ןדעי רַאפ ךיז טגיינרַאפ ןבָאה
 ,רעדנואוו ַא סעּפע ףַא יו טקוקעג ןבָאה
 ,ןעזרעד גנואעז יד טָא רָאװ ףַא ןבָאה
 .ןעוועג םולָח ַא רעטציא זיב זיא סָאװ

 !ןענַאּפשעג יד ןיא םירחֹוס ַארַאס ,ךע
 .ןענַאד ןופ טשינ יװ סעּפע טקוק סָאד יװ ןוא
 - ןריפ וצ ןשטנעמ ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה
 :ןריר ךיז ןעמונעג דלַאב טָאה סָאד זַא ןוא
 ,ןויטקַאּפש עגנַאל טימ טנגעג יד ןקוקַאב
 ,ןװירּפסױא רעמייב ןוא רענייטש יד ןוא דרע יד
 ןגַײצעג ענדָאמ יילרעלָּכ טימ ןטסָאמעג
 .ןגַײװצ טקעטשעגנײרַא םינָמיס רַאפ ןוא
 ,געט יירד טנכייצעג ,ןטסָאמעג ןבָאה
 .קעװַא ואוו קירוצ םעד ךָאנ ןענעז ןוא
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 ןעגנוי-רעשיפ עגנוי יד ןופ דיל סָאד

 ןשיפ רעשיפ עגנוי ןרָאפ
 ;ןשינעפיט עפיט יד ןיא
 ,ליטש--ןעמִי ,למיה רעד יולב
 ליּפש םוצ יו רעשיפ ןרָאפ
 .ןשיפ

 ןעֶמָי יד ןופ ןפיט יד ןוא
 .ןעמַאלפ יו ןרעדָאל קיביײא
 סיוא םערוטש רעדליוו ַא טסקַאװ
 סיוש ןפיט לקנוט םעד ןיא
 .ןעמִי יד ןופ

 ןפיט יד ןופ םערוטש רעד טסקַאװ

 ;ןפיר-ןולעפ עלַא רעביא
 טליּפש ןוא טמורב ,טמערוטש ןוא טסקַאװ

 ,דליוו ןוא טייוו-- סעילַאװכ רעביא
 .ןפיש-רעשיפ רעביא

 ןשיפ רעשיפ עגנוי יד רָאנ
 ,ןשינעפיט עפיט יד ןיא
 םִי רעד ןוא םערוטש רעד לייוו
 .םַאצ ןייק ,גערב ןייק ייז רַאפ טָאה
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 ןעמִי ןעיצ רעשיפ םעד לייוו
 .ןעמַאלּפ יד גנילרעטעמש םעד יו
 ,טניוו ,םערוטש ייז טרַא סָאװ ,ךע
 !?דניק ַא ,בייו ַא גערב םייב ןוא

 ןפיט יד וַא ,ייז טרַא סָאװ ןוא
 ?ןפיש יד ןעגנילשנייא ןלעוו
 שינעפיט עפיט יד זַא
 !שיפ ליפ ױזַא ךיז ןיא טָאה

 ,רערעמ ןוא רעמ ןשיפ יז ןוא
 ;רערעוװש ןרעוו ןפיש יד זיב
 שיפ טימ לופ ןפיש יד זיב
 .שינעפיט רעד ןיא ןעקניז
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 טייקיטכיל

 .טכַאנ סע טרעו טציא

 ןטָאש רעקילַײמ-ןביז ַא יו

 ךַײה רעד ןיא ףוא ךיז רע טבייה

 ךַײה רעד רעביא
 .טָאטש יד טנטָאשרַאפ ןוא

 ,םערָא ןייז ןיא סקיב ַא יו

 לקַאפ ַא רע טלַאה

 .ּפָאק ןייז ןופ ךַײה רעד רעביא

 .טכַאנ סע טרעװ טציא
 םערָא ןיא לקַאפ ןייז טימ רע ןוא
 טכיל ןוא סנרעטמַאל ןדניצ טמענ
 ,ןָאסדָאה ןופ ןגערב יד ןופ
 ;ךייט-חרומ ןופ ןגערב יד זיב
 ײװדָארב ןופ גנעל רעכעלדנעמוא רעד ףַא
 לָאמַאטימ ףוא רע טדניצ
 .טכיל טימ ןענַאטנָאפ
 !רעדירב
 ןײגסױרַא רימָאל טמוק ,רעדירב
 ןטָאש ןייז ןופ טכיל ןיא
 .טָאטש רעקיטכיל רעד רעביא
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 טייקכעלגנעגרַאפ

 א

 .טכיזעג םעד ףַא טשינ לשטיינק קיצנייא ןייק ךָאנ ןבָאה רימ
 .דניק ַא יו ךיד טסליּפש וד ןוא ,ןעלשומ רעטומלרעּפ טסביילק
 .טניוו ןטימ סע טסוָאל ןוא דמַאז וטסּפיז רעגניפ ענייד ךרוד
 :םִי ןופ שיור רעד סױרַא טשיור קישיור ןעלשומ עפיט יד ןופ ןוא
 טרעטש ונוא ,טלעוו יד ךָאנ ןפָא טגיל זנוא רַאפ

 .םַאצ ןייק טשינ ךָאנ
 ,ליטש זיא טרָאװ סָאד ,טָארט רעד זיא רערעווש רָאנ

 ,טכיוועג רעמ טָאה
 - .טכיל סָאד רעקיאור ,רעפיט זנוא טכייל ןגיוא יד רַאפ ןוא
 .טכיועג םעד ףַא טשינ לשטיינק קיצנייא ןייק ךָאנ ןבָאה רימ

 ב

 ,רעדימ ,רעטַאמ ַא ךיא ןוא .טכַאנ סע טרעװ טציא
 .טייז ןייד ייב ךעלטימעג רעקיאור ַא ור ךיא
 .טייצ יד טייג'ס יװ רעה'כ ןוא ,וצ ךימ רעה ךיא .טסדער וד
 טייוו ןופ יװ רָאנ ,דייר ןייק טשינ ןענעז סָאד .טסדער וד
 .רעדיל עקידנעקנעב ןופ גנַאלקרעדיװ רעטייוו רעד

 .רעדינ רעקירעדינ ץלַא ּפָאק ןיימ גייב ךיא

 ,לָאטש ןפרַאש ןופ פרעס ַא יװ הֵנָבְל יד ןוא
 .לָאמַא יו ךָאנ ףרַאש ןוא ,זנוא רעביא ךיוה טגנעה יז

 ,רעדיל ןופ גנַאלקרעדיװ רעטייוו רעד - דייר ענייד רָאנ
 .רעדילג עדימ ,עטַאמ עניימ - עדימ ,עטַאמ ןוא
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 ןקירב

 ןכַײט רעביא ןקירב
 :ןכַײרגינעק ןופ טנוב םעד ןכַײלג
 ןכַײה ערעייז ףַא ןגָארט
 ,ןטַײװ ןוא רענעגעוו ,ןגעוו
 ,ןטַײז יד וצ ךיז ןעיצ
 ;ןכַײרגרעד וצ טלַאהנָא ןַא
 ,ןכייה ערעייז ףַא ןגָארט
 ,דנור ןוא ךיוה ךיז ןבַײהרעד סָאװ
 ןכַײש ןוא ןגינעק
 .טנורג ןטספיט ןרעביא

 דיירפ

 ,סנטָאש ןוא טכיל ,טנווָא
 .דייר ןוא טירט עליטש
 סנטָאש ןוא טכיל יד טימ
 .דיירפ-טנווָא ןיימ טמוק

 לּפענ רעסייוו ַא יו
 ,זיוה ןיא םוא יז טייג

 לקניוו ןדעי ןיא ןוא
 .סיוא עסייוו ןיימ זיא

 רעדניק ןוא בייוו ןיימ ףַא
 ;ּפָארַא ךיז יז טזָאל
 רעדניק ןוא בייוו ןיימ ףַא
 .ּפָא ךיז קילב ןיימ טור
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 ור

 ,סַאּפ-לּפענ רעד לָאמש ןוא ,לָאמש זיא סַאג יד
 .סַאג ןופ ךייה רעד רעביא ךיז טּפעלש סָאװ
 ,זוה ןופ ּפערט עדעי זיא טרַאה ןוא ,טרַאה זיא ןייטש רעד
 - ,סיוא ךיוא םעװקַאב זיוה ןופ ּפערט ַא טעז ןדימ םעד רַאפ ךָאד
 .סיוא ךימ יצ ךיא

 סַאג ןופ ךַײה רעד ןיא לּפענ ןופ סַאּפ רעלָאמש רעד

 ,סַאלב ןוא ךַײלב ,טרעטיירבעגסיוא רעטיירב טרעוו

 ,פערט יד ףַא ןוא ,ףוא ןטכַײל ןרעטש יד
 - ,ּפעלק עטכייל יד טירט-ןעיורפ עניילק ןופ ,ףורַא ,ּפָארַא
 .הֹמָׁשנ עקיטכיל ָא
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 ןָאגַאװ ןיא

 ,ןעמונרַאפ ןָאגַאװ ןיא טרָא-ץיז ןייז טָאה רעדעי ןעוו
 ,טלעפעגסיוא ךָאנ ץיז ַא טָאה םענייא רַאפ רָאנ ןוא
 ,טלעטשענּפָא ךיז ןָאגַאװ ןופ גנַאגכרוד ןיא רע טָאה
 .ןעמונעג ךיז ןריר ךעלעמַאּפ גוצ רעד טָאה'ס ןוא

 ןברַאטשרַאפ טייוו ןעמונעג זייווכעלסיב ןבָאה ייז ,דייר יד
 ;ןעמושז ןיא ןוא ןפייפ ןיא ,שיור-רעדער ןלענש ןיא
 ןעמוקעג ןעמעלַא רעביא זיא רעווש ןוא ףיט טייקליטש ַא
 .ןברַאש םעד ףַא ןקירד רעפיט ןעמונעג טָאה ןוא

 ,טלעטשעצ ױזַא סיפ ענייז טָאה טימ ןיא רעד רָאנ
 ױזַא רע טָאה טנעה יד טימ ןוא ,ייז ףַא ךיז טקיטסעפַאב
 ,ןעמונעגנָא ןציז ןטייז עדייב ןופ ןענעלנָא יד
 ,סיפ יד ,טנעה יד ,ּפָאק רעד :טייקיציּפשפניפ ןייז זַא
 ,ןעמוקעגפוא ןגיוא עדימ ,עלָאמש יד רַאפ זיא
 .דלעפ ןעמַאזנייא ןָא רעביא ףוא ןרעטש ַא טמוק'ס יו
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 ור ןופ גנַאזעג סָאד

 ,ןעגנילק ןקָאלג-רעטסיולק יד
 ;ור וצ טכַאנ יד טקניז סע
 ןעגניר-ןעגנַאלק-ןקָאלג יד
 ,ור רעדעי ךרוד ןעגנירד
 ,ןעגניז טמענ דלעפ ןוא ךייט ןוא
 ,ןעגנילק ַא ןוא ןעגניז ַא
 .וצ טנװֶא רעד טלַאפ'ס ןעוו

 ןעמיווש ןענַאװש ןוא זנעג יד
 ;ךַײט ןסייוו םעד רעביא
 ןעמיוושרַאפ ןוא ןעמוק יז
 .ךַײר ןרעדנַא ןַא וצ טייוו

 ןעמיטש טנויוט ןופ גנַאזעג ַא
 ןעמיווש וצ ור רעד ךרוד טמוק

 .ךַײר ןטייוו ַא ןופ יו

 ,ןגייווצ יד ךרוד טגניז טניוו רעד

 ;ור עסיז טגניז רימ ןיא
 ,ןגייווש סכעלטיא ןעגניז טמענ'ס
 .ור רעדעי ןיא - טכַאנ יד

 ,ןגייטש טמענ גנַאזעג-םוז סָאד
 ,ןגייווש סכעלטיא ןעגניז טמענ'ס
 .וצ טנװָא רעד טלַאפ'ס ןעוו
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 גנולדנַאװרַאפ

 --טרָאװ ַא ןוא גנַאלק ַא

 ,ןביוהרעד ןיב ךיא ןוא
 ,טרָא סָאד ןדנואוושרַאפ
 .ןביולג רעד ,גנונפָאה יד

 ןַאל רענעּפָא ןַא
 ;ןכַײט טימ ,ןלָאט טימ
 - ןַאּפש ַא ךָאנ ןַאּפש ַא
 .ןכַײװרַאפ טמענ סָאד ךיוא

 זיר ַא יװ ןַאמ ַא
 ,ןגיוא יד רַאפ סיוא טסקַאװ
 ,סיפ יד יב דרָאב ןייז
 - .ןגיוא יד עיולב ןוא

 - ,טרָאװ ַא ןוא גנַאלק ַא

 - ,ןכַײצ ַאזַא םּתסמ
 טרָא ןפַא סיוא טסקַאװ

 .ןכַײה יד יב סָאלש ַא
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 ,זָאלג טָאטש טנעמיד טימ
 ;ןזַײא טָאטשנָא דלָאג טימ
 סָאלש םייב ןמענ סע
 .-.ןזַײװ ךיז רענידַאב

 - ,גנַאלק ַא ךָאנ גנַאלק ַא
 - ,ןמיס ַא רעדיװ ןיוש
 גנַאזעג ַא לָאמַא טימ
 .ןעמיטש רעטנזיוט ןופ

 -טכַײל ױזַא רעװ ךיא
 ;ןעגנַאזעג ןופ גנַאלק ַא
 ,טכַײװרַאפ טָאה ץלַא ןוא
 :ןעגנַאלק רָאנ ןביילב סע

 - ,טימעג ןיימ גנַאלק ַא
 - ,ןעמַי רעביא גנַאלק ַא
 ,טינ ןיב ןוא ןיב ךיא
 .ןעמַאזוצ ץלַא ןיב ןוא
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 רעטייר רעסייוו

 ,טלעוו רעד ךרוד רעטייר רעסייוו
 ,דלעפ וצ דלעפ ןופ דליוו ךימ גָארט
 ,ּפָאלַאג ןיא רעדליוו ךימ גָארט
 .ּפָא טשינ ךיד ץעגרע ןיא לעטש

 ,ריירפ ץעסייוו ,רעטייר רעסייוו

 :טײרּפשרַאפ ץלַא זיא זנוא רַאפ ,עז

 לב רעד ךרוד ןוא גרעב יד ךרוד

 .ױזַא ליואוו ןעילפ וצ זיא

 ,ריירפ ןיימ ,ילפ ,רעטייר רעסייוו
 ,טײװצעבלַאז רַאפ ןייז טעװ ייוו
 - טלעטשעגּפָא ךיד וטסָאה םיוק
 .טלעוו עצנַאג ןיימ ּפָא ךיז טלעטש
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 ןורעפ

 ןעמלַאסּפ ענַײמ וצ

 א

 געוו םעד ףַא ךיז יז ןכַײלש סנטָאש יו
 קעלפ ַא יװ ןוא .ייברַאפ עקיצנייא וצ
 טיצרַאפ יױװַא ,דַײז ןטיור ףַא טור ןופ
 .טימעג ןזָאלור ןיימ ףַא ורמוא ךיז

 ב

 ,לעװש ןייד וצ זנוא ריפ ,ןיוש ריפ :ןטעב רימ
 ;לעה ןוא טכייל ךַאמ ,ךיילג ךַאמ זנוא רַאפ געוו םעד
 (* ,טכיועג ןייד רַאפ ךיז ןקוב ןעמוק רימ
 .טכיל ןייד ןיא טרעטַײלרעד ןייגוצפוא טרָאד

 ג

 ,טכַארּפ ןוא ץנַאלג ןיא ףוא טכייל ,זנוא רַאפ ףוא טכייל

 ;טכַאניב טכיל ַא ףוא ןעגנילרעטעמש רַאפ טכייל'ס יװ

 טכיל ןקידנענערב םעד רַאפ ןעגנילרעטעמש יו

 .טכיזעג ןייד רַאפ עטרעטיילרעד זנוא ןלַאפ ןָאל

 ֹד

 גנַאג ןוא געוו ןטימ ןיא ָאד ןוא :ןעיײג רימ
 טכיל ןופ ןַאטנָאפ רעקימיורטש-ןברַאפ ַא
 - .טכיזעג ןיא ונוא ןוטעג גָאלש ַא לעה טָאה

 ה

 ,געוו םעד ייב רעמייב יד ןופ ןציּפש יד

 ,גערב וצ גערב ןופ גרעב יד ןוא רעדלעוו יד

 טכירעגמוא ןוא זנוא ןגעקטנַא

 .טכיל שילעה ַא טימ ןדנוצעגפוא ךיז ןבָאה

 ,טכיזעגנָא ןייד רַאפ ןעינק ןעמוק רימ : עיצַאירַאװ (*
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 ּו

 :טגָאז איבָנ רעד

 ךָאנ טשינרָאג זיא'ס ןעוו ,ָאד ןעוועג ןיב ךיא

 ךָאי ןרעטנוא ןעוו ,ןעוועג ןיב ךיא .ןעוועג

 ;טיײרדעג ןיוש ךיז ץלַא טָאה לעפַאב ןייז ןופ

 ןייז ןופ ךָאי םעד ,ָאד רעדיװ ןיב ךיא ןוא
 טייקיבייא רעד ןיא ןגָארט ןפלעה וצ

 .ןײרַא

 א

 -- ןעגנַאגעגקעװַא טניירפ ןיימ זיא'ס רעדייא ךָאנ

 ,דייר ענייז טמעטָאעג רימ רַאפ ךָאנ ןבָאה עס
 ןעגנַאגעגפוא זיא רעהעג ןיימ רַאפ טשרע זַא
 .דיילק ןייד ןופ ןרַאש עקידוועגניז סָאד

 ב

 ,רעטרעוו ענעי ןיא דַײשַאב טכוזעג ךָאנ בָאה'כ
 ,טדערעג טשרע טָאה טניירפ רענעגנַאגעגקעװַא ןיימ סָאװ
 רעטרעגַאב ןיימ סָאװ ,ןייגרעד ךיא בָאה טלָאװעג
 .טדעררעד טשינ רעטרעװו ןוא דייר ןייק טימ טָאה

: 

 ,ןעגנַאהעג קילב ןייז ךָאנ זיא ןעמערב עניימ ףַא
 ,טנערבעג טרָאװ ןייז ךָאנ טָאה ןגיוא עניימ רעביא ןוא
 ןעגנַאפעגפוא ןבָאה םישוח עניימ ןעוו
 .טנעה עקידוועגניז ענייד ןופ טײקמערַאװ יד
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- 

 ,ןטכיולעגפוא הָנָּבל טָאה רעטסנעפ ןרַאפ

 ,טנַאװ ןוא ליד ףַא טײרּפשעג ךיז טָאה ןייש רעד

 ןטכיולעגפוא טָאה ץרַאה ןיימ דַײװעגניא ןיימ ןיא זַא
 .טנַאה רעטכַאמרַאפ ַא ןיא ליוק עטילגעצ ַא יו

 ה

 ,ןעָארג ןעמונעג טכַאנ יד טָאה ןסיורד ןיא
 ,טָארט ןקידנדניוװש ןייז ךָאנ ןעמונרַאפ םיוק בָאה'כ

 ,ןהעָש עיינ טימ רימ רַאפ וטסָאה טכיוטעגפוא זַא
 .דָאס ַא ךרוד ןעגניז ןעײלַא עטנטָאשרַאפ

 ו

 ,ןלעווש ,ןריט ,ןרָאדירָאק עגנַאל - םעד ךָאנ ןוא

 ,טניריבַאל רעצנַאג ַא - ןרעמיצ ןוא
 ,ןלעה ןוא ןרעמיש ןרישעג ןוא םיִלָּכ ןוא

 .טניוו רעד טליּפש ןעגנַאהרָאפ עכיוה יד ןיא ןוא

 װ

 ןליד יד .לעווש וצ לעווש ןופ רימ טימ טסייג וד

 ,טירט ערעונוא רעטנוא ךיז ןשטילג

 ,ןליק ןוא טירט ערעזנוא רעטנוא ךיז ןשטילג ןליד יד
 .טימ טסייג ןיילַא וד זַא ,רעקידוװעגניז ןיימ ,וד זַא

 ח

 - רעבירַא טשינ ןענעק רימ ואוו ןוא .לעווש וצ לעווש ןופ

 ;סיוא ךיז קירוצ רימ ןעיירד טרָאד

 - ,רעביטש ןוא ןרעמיצ ,ןלַאז רעביא רעדיוו ןוא

 .סיוארָאפ ַא זיא קירוצ רעד ךיוא - טשרע זַא
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 א

 ,טקעלּפטנַא יינש ןסייוו-יולב טָאה ןגרָאמ רעד
 ;טקעמרַאפ יינש םעד גָאטיײב טָאה לּפענ רעד

 ,טיירב ןוא טנוב ףוא טָאטש יד טכייל'ס ןעוו ,טכַאנרַאפ

 .דיירפ רעסייוו טימ טסָארפ רעד טָאה טלדיפעג

 ב

 טניװ ןופ טײקמערַאװ יד .טייגעצ יינש רעד

 ,דניל ןוא שירפ רעמייב עקידנּפסָאנק יד ךרוד טייג
 ,ןגייווצ יד ךרוד טייג טניוװ ןופ טײקמערַאװ יד

 .ןגייטש ורמוא ןַא טמענ--טולב ןיימ ךרוד ןוא

 ג

 טיווצ רעזָאר ,רעסייוו ןוא ,טמוק גנילירפ רעד

 טילב'ס ןוא ,רעמייבנשרַאק עדנור יד טקעדַאב

 .ףוא ןעכלייפ עיולב טימ דלעפ עצנַאג סָאד

 ד

 ,סיוא ךיז גנַאל ןגייל סנטָאש יד ,טכַאנרַאפ

 סױרַא ףרַאש ךיז טלייט סָאװ ,טנַאק רעדעי ןוא

 .ןעמואוושעצ ןוא רעכייוו טרעוו ,גָאטײב

 ה

 גָאט ןופ שיור ןיא טרעוװ סָאװ ,גנַאלק-ןקָאלג רעד

 ,גָאר-ןסַאג ןדעיַא ףַא ןענורעצ

 .טכַאנרַאפ רעלופגנַאלק ,רעפרַאש טפור
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 ו

 ,ור ןופ הֹעָׁש עליטש יד טמוק טציא

 ,טכיל עדימ ןוא .טירט ןכליהרַאפ סַאג ןיא

 .טכיזעג ןיימ רַאפ ףוא עליטש ןעייג ייז

 ו

 וטסיב ןָא זייוודניק ןופ .ריד ךָאנ קנעב ךיא

 ;ור יד ןוא ורמוא רעד רימ רַאפ

 ,געוו ןטייוו ןיא ןייש רעד רימ רַאפ טסיב וד

 .וטסיב - ןייש םוצ טריפ סָאװ ,געװ רעד ךיוא ןוא

 ח
 ,םוטעמוא רימ טסזייוו וד סָאװ ,טּפַאשביל ןייד
 םורַא טליה ערָאק יװ טליהעגמורַא ךימ טָאה
 .םיוב םעד

 ט

 ?ןיילַא ךיז ןגירטַאב סָאװ וצ ,עז וד

 ?ןייג ךָאנ דנורג וצ שינעקנעב ךרוד סָאװ וצ

 ,ןייש ןָא ,טכיל ןָא ץנַאלפ ַא יו - הדֹומ ךיד ייז וד

 .ןייז טשינ םיא ןָא וטסנעק ױזַא
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 ֹל

 -- ,טלייצרעד ייז ןוא טדערעג ,טדערעג בָאה ךיא
 .טלעפ רימ סָאװ ןוא ייוו ןיימ טלייצרעד טשינ ךָאד
 דיירפ ַא טָאה ,טקידנערַאפ בָאה'כ רָאנ יװ ןוא
 .דייר עטדעררעד-טשינ עניימ ןופ ןוטעג דנעלב ַא

 אי

 דניצַא םוטעמוא טנייוו טולב קידלושמוא

 ,טניוו םעד ןופ ןוא סױרַא דרע'רד ןופ

 .םורַא ךַײה רעונוא רעביא ךיז טגָארט סָאװ

 בי

 יז ןופ ןייוועג ס טעװ רע :טגָאז איבָנ רעד

 יו ןוא רעֶצ רעייז ןופ ןוא ,ןרעהרעד

 ,טיירג טייז ,טיירג טייז .ןעמענרַאפ רע טעװ

 .טײרבעגנָא ךָאנ דיירפ ליפ ייז רַאפ טָאה רע
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 ילתפנ

 א

 ,ור יד טכַאנ עדעי ריד טביור רעװ ,יִלָּתפִנ
 ?וצ ןגיוא יד ךיז ןּפעלק'ס ןעוו ףָאלש םעד

 ,קלָאפ ןייד ןופ תורָצ יד סָאד ןענעז יצ
 ?עביל רעד ןופ ורמוא רעד רָאג יצ

 ב

 ?גנַאג ןייד ףַא ךיד ױזַא טקערש סָאװ ,ילָּתפִנ
 ?גנַאב ןוא קירעיורט יױזַא ךיד טכַאמ סָאװ
 ,טסעז וד סָאװ ,ערעדנַא ןופ טיונ יד סָאד זיא

 ?עביל רעד ןופ ורמוא רעד רָאג יצ

 ג

 ?דייר ערעייז ןופ ךיד וטסטיה סָאװ ,ילּתפִנ

 ?טיוט יו ךיילב - סָאװ ,ייברעד טיור וטסרעװ סָאװ

 ,ייז ןופ טסרעה וד הָּפיִלוּבִנ יד סָאד זיא

 ?עביל רעד ןופ ורמוא רעד רָאג יצ

: 

 ירפ ױזַא ךיד וטסרעדעפ סָאװ ,ילָּתפִנ
 ?יק סכעטסַאּפ םעד טימ ךיילג ןירַא דלעפ ןיא

 ,גנַאגפוא-ןענוז םעד ןופ טייקנייש יד סָאד זיא

 ?עביל רעד ןופ ורמוא רעד רָאג יצ

 ה

 ?טניירפ ענייד וטסדיימרַאפ סָאװרַאפ ,ילָּתפַנ
 ?טנייה ןדעי וטסגנערברַאּפ ואוו ןוא סָאװ טימ
 ,דלוש ןבעל םעד ןופ טיײקטסוּפ יד סָאד זיא
 ?עביל רעד ןופ ורמוא רעד רָאג יצ
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 ו

 טייצ יד וטסקיטעּפשרַאפ סָאװרַאפ ,ילָּתפִנ
 ?טייל עסיורג יד ןופ טײצלָאמ ןופ
 ,םעד ןיא טניירפ ענייד קידלוש ןענעז יצ
 ?עביל רעד ןופ ורמוא רעד רָאג יצ

 װ

 טרעצעגסיוא זיא סָאװרַאפ ,עז וד ,ילָּתפַנ
 ?דרע יוװ טלעגרַאפ ןוא םיִנָּפ ןייד ױזַא

 ,ןוט הליפּת ןופ יצ ,ןטסַאפ ןופ סָאד זיא
 ?עביל רעד ןופ ורמוא ןופ רָאג יצ

 ח

 ?ןוט הליפּת טימ ךיד וטסמענרַאפ ןעװ טניז ,יִלָּתּפַנ

 ?ןרָאװעג רעקיבַײלג ַא טסיב ןעוו טניז

 ,םעד וצ טכַארבעג ךיד טײקטסוּפ ןייד טָאה יצ

 ?עביל רעד ןופ ורמוא רעד רָאג יִצ

 ט

 ױזַא קילב רעלעה ןייד זיא סָאװ ,ילָּתפִנ
 ?ףיט ןוא קירעיורט ,טלעּפענרַאפ
 ,טליפרעד טסָאה וד סָאװ ,ץרעמשטלעוו רעד סָאד זיא
 ?עביל רעד ןופ ורמוא רעד רָאג יצ

 ר

 טומ ןייד יװַא ךיז טָאה ןעוו טניז ,ילָּתפַנ
 ?טוג יװַא סָאד וטסיב ןעוו טניז ?ןטיבעג
 ,םעד וצ טכַארבעג ךיד המכָח יד טָאה יצ
 ?עביל רעד ןופ ורמוא רעד רָאג יצ
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 אי

 ?ןַאּפש ןייד ,טָארט ןייד וטסעמ ןעוו טניז ,ילָּתפִנ
 ?ןַאמ רעדילָאס ַאזַא וטסיב ןעוו טניז
 ,רשּפָא טייקליופ ןופ ,טײקנסקַאװרעד סָאד זיא
 ?עביל רעד ןופ ורמוא ןופ רָאג יצ

 בי

 ?ריד טימ זיא סָאװ עז ,רָאנ עז ,ילָּתפִנ
 .ריצַאּפש ףַא טשינ שטנעמ ןייק דלַאב ךָאד טסנעקרעד
 ,הואַנ ןייד ןופ טײקטסוּפ יד סָאד זיא
 ?עביל רעד ןופ ורמוא רעד רָאג יצ

 ני

 !ָאד טנלע ךיד וטסליפ סָאװרַאפ ,יִלָּתפִנ
 !העָש ךָאנ הֹעֶש םַאזנייא וטסלַײװרַאפ סָאװרַאפ
 ,םייה ןייד ןופ טלגָאװרַאפ טסיב וד לייוו יצ
 ?עביל רעד ןופ ורמוא ןופ רָאג יצ

 די

 ?םוא ךיד טרָא וצ טרָא ןופ טביירט רעו ,ילָּתפִנ
 ?םוטעמוא ריד טרעטש ןוא ךָאנ ריד טייג רעו

 ,ךָאנ עזייב רעטסנעּפשעג ריד ןעייג יצ
 ?עביל רעד ןופ ורמוא רעד רָאג יצ
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 המקנ ןופ דיל סָאד

 --ריד ןגעקטנַא רע ןוא ,שיט םייב טסציז וד
 .ריב לגירק ַא ייב - עירעלַאג רעד ףַא

 .ןָא טשינ ךיוא ךיד טייג רע ,טשינ םיא טסנָאק וד

 ,ןָאק ןטימ ןיא ,ּפָארַא לַאז ןטימ ןיא טסקוק וד

 ,דָאר ןיא דָאר ַא םורַאדנור ךיז טיירד'ס ואוו
 ,טָארט רעדעי ןטסָאמעג ,טקַאט סרעלדיפ םוצ

 ;דָאהַארַאק ַא ןיא ךיז טיירדרַאפ ץלַא זיב

 רָאכ ַא טשעֶר ןוא טשיור'ס ואוו ,ּפָארַא טסקוק וד
 ;רָאּפ עגנוי עקידנצנַאט טנזיוט ןופ

 דנַאנַאכָאנ ןשיור ןעלמרומ ןוא דיר טנזיוט ןוא

 דמַאז ןיא םִי ןופ ךיוה רעד טשיור'ס יװ ,רעהעג ןיא ריד

 ,לעג ןוא ןירג ןוא זָאר-- ךעלּפמעל טוזיוט ןוא ;גערב םייב

 ,לעה ןוא קידעבעל - ןגיוא טנזױט ןוא
 לַאז ןרעביא ןפור ןוא ןפושיּכ ,ןטכייל ייז

 - .לַארעביא ןופ ךעלרעייפ טנזיוט טימ
 טעו ןענַאד ןופ .ּפָארַא טסקוק ןוא טסקנירט וד
 .סיוא רענעש ליפ לַאב רעצנַאג רעד ,לַאז רעד
 ,טדער רעדעי סָאװ ,דייר יד ,שיור רעד ,ץנַאט רעד
 ,זיולב ףושיּכ ַא - טכיל יד ןוא רעדיילק יד

 - .רעמ טשינרָאג-- ןוא רערעביוצ ַא ןופ ףושיּכ ַא
 ,ךיוא טקוק ,ריד ןגעק רעדמערפ רעד ,רע ןוא
 .ךיוה רעד ןופ רעקידנגייווש ַא ,וד יו
 ,רעק ןייז ,קוק ןייז ךָאד ןוא ,טשינ םיא טסנָאק וד
 ןעזעג וטסָאה - טכיזעג ךיילב ןוא לופ ןייז
 ,ךיוא רעכיז טסיב וד ןוא ;ואווצעגרע ןיוש
 ,ךיוה ןוא טיובעג קרַאטש רענעי יו זיא רע
 .ןעוועג ויא רענעי יװ שירעדרעמ ןוא
 .ןעשעג זיא'ס סָאװ טשינ ךָאנ טסמענַאב וד רָאנ
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 ,רעווש ןוא טרַאה -- ןטסיופ עטרַאה רָאנ טסליפ וד

 ;ץרַאה ןיא ,ּפָאק ןיא עקיטולב ןלַאפ יז

 - רעק ַא טכיועג ןייד רָאנ טסוט וד ואוו ןוא

 ץרַאװש ןכעטש סע ןוא ןעלטניּפ ,ןעלקניפ טרָאד

 .ריד ןגיוא ענייד ןטקנוּפ עסייוו ןוא

 - טולב קיּפעלק ,קיצלַאז - ךעלרינש עסַאנ ןוא

 טוה ןופ דנַאר םעד ןופ ןעזױּפ ןוא ןכירק

 - .ריפ עלַא ףַא ריד רענלָאק ןרעטנוא זיב

 ,טנוזעג ןוא ךעליירפ רעדיוו וטסיב טציא

 .דנואוו עדעי זיא טלייהרַאפ ,רעמ ןכייצ ןייק

 ,דניצַא רעקיטומ טרעמַאה עס ,ץרַאה ןייד
 .דניוושעג - ןוא ענייד ןוורענ יד רעקיטולב ןוא

 ,ףרַאש ןוא ןיד ,קיציּפש זיא טעליטס ןייד ןוא
 .ףרַאד עמ ןעװ ךעלצינ ןוא ,טנַאה רעד ייב ןוא

 ,ףיט ןקַאנ ןלופ ןיא סיר ןפרַאש ַא
 - ,ףיִש ןוא ףרַאש ,רעיוא וצ זיב רעוא ןופ

 םורק ענייד רעגניפ עניד יד קעטש טציא

 םוטש ןוא טלַאק ןברַאש ןרעטנוא רעטנורַא

 לָאז ןברַאש רעצנַאג רעד ,סיר ַא ביג ןוא
 .לָאמַאטימ ןגיוא יד וצ זיב ןבייהפיוא ךיז
 ףיוא-ןביוא סָאװ ,טולב ךעלקיטש יד םענ טציא
 ,ףיונוצ ךיילג ןריהעג יד ןוא ךרַאמ םעד
 ,ןײרַא יז ןברַאש ןיא ףרַאװ ןוא שטעווקעצ
 ,סיוא רעוויק רעקיטולב ַא יװ טציא טעז סָאװ
 ,קעװַא םיא ןגיוא יד רַאפ סָאד לעטש ןוא
 ,סױרַא עקיציּפש-קיטולב ןקעטש סָאװ
 רעמ ןוא ,טוג ןוא ביל זיא ריד יװ וט ןוא
 .רעווש ךָאנ טסמענַאב וד סָאװ ,ץלַא רַאפ רעמ ךָאנ
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 ,טנוזעג ןעוועג יוװ רעדיוו וטסיב טציא
 דנואוו עדעי זיא טלייהרַאפ ,וטסיב קרַאטש ןוא
 ,ץרַאה ןיא ,ּפָאק ןיא ּפעלק ערעווש ענעי ןופ
 ץרַאװש ןטקנוּפ עקידלקניפ יד ןופ ןוא

 ריד ןגיוא ענייד ןבָאה סָאװ ,סייוו ןוא
 ;ריר ַא ןוטעג רָאנ ךיד טסָאה וד ואוו ,ןכָאטשעג
 ,טולב ןקידל רינש ןסָאנ םעד רַאפ ןוא
 טוה ןופ דנַאר םעד ןופ טעזױּפעג טָאה סָאװ
 ,ריד רענלָאק ןטרַאה ןרעטנוא רעטנורַא
 .ריפ עלַא ףַא ךעלעגילפ עכַאוש יו
 ,םענעגנָא ןוא ביל זיא ריד יװ וט וד
 .םעד רַאפ ןוא םענעי רַאפ ,ןעמעלַא רַאפ
 ,לָאב רעד ןָא ןעד ךיד טייג סָאװ לייוו
 ,לָאז םעד ןיא ןקילב יד ןוא ןעל כיימש יד
 ,רָאכ סָאד ןוא קיוומ עקידנשיור יד
 ,רָאּפ עגנוי עקידנצנַאט טנזיוט יד
 ,לעג ןוא ןירג ןוא זָאר - ךעלּפמעל טנזיוט יד
 ,לעה ןוא קידנעל כיימש - ןגיוא טנויוט יד
 לאז ןרעביא ןפור ןוא ןפושיּכ סָאװ
 ?לָארעביא ןופ ךעלרעייפ טנזיוט טימ
 ,דייר יד ןוא ןעלמרומ סָאד ,שיור רעד ,ץנַאט רעד
 --דיירפ עצנַאג יד ,טכיל יד ןוא רעדיילק יד
 רעד טָא ָאד וַא ,ןָא ןעד ךיד סע טייג סָאװ
 רעק ןדעיַא טימ רענעי יװ סיוא טעו
 ,ךיוא רעכיז ךָאד וטסיב וצרעד - ?קוק ןוא
 ,ךיוה ןוא טיובעג קרַאטש רענעי יװ זיא רע
 ,ןעוועג זיא רענעי יו שירעדרעמ ןוא
 .ןעועג טשינ לָאמנייק ךָאנ םעד טסָאה וד שטָאכ
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 טפערט עס

 ,גיױא ףַא גיוא םענייא טימ טסדער וד ;טפערט עס

 גיינ ןדעי ןוא ,טרָאװ סכעלטיא סיוא טסרעה וד

 ,טוט ןוא טכַאמ רענעי סָאװ ,גייב ןוא שטיינק ןוא

 .טולב ןוא וורענ ןדעי טימ ףרַאש וטסקרעמַאב

 -לֹוק ןייז ,טרָאװ ןייז טשינ טרעוװ לָאמַאטימ ןוא

 ,לָאטש יװ ךרוד םיא קילב רעצנַאג ןייד טכעטש'ס שטָאכ

 ןײרַא ףיט ןוא ךיילג םיא וטסקוק יװַא

 .ןייש ַא טימ ןגעקטנַא טצנַאלג סָאװ ,גיוא ןיא

 ,"ָאיי ןוא "ױזַא, ןַא טימ ךיוא טסרעפטנע וד

 ,רעװ ,ךָאנ טסייוו רעװ וצרעד ;'ונ, ןוא "ַאהַא,

 ,ייברעד טמוקַאב טכיזעג ןייד ענימ ַא'ס

 ,רעהעג ןייד זיא טרָאװ ןדעי וצ ביוט ןרָאװ

 --...ָאדַא טנָאמרעד ןיוש רעירפ בָאה ךיא יו

 ריד ןגעק רענעי יוװ ,טלָאמעד רָאנ טסעז וד

 - ,יירפ ןוא טכייל ןוא ץלַא רענעלק ןוא ןיילק טרעוו

 .ריּפַאּפ ןקיברַאפ ןופ עלעשטנעמ ַא

 ףוא רעגניפ ייווצ טימ םעד ךָאנ וטסבייה םיא

 ,ףורַא ריד עינָאלד ןייד ףַא םיא טסלעטש ןוא

 ,ךַײה רעד ןיא ,לכליינק ַא יו ,םיא טספרַאװ וד

 - ךיוא ןצנַאט םיא טסוָאל ןוא םיא טסעקּפָאה וד

 רע טרעוו ױזַא - ,ץלַא עינָאלד ןייד ףַא ןוא

 .רעמ ךָאנ .קילב ןוא וורענ ןייד ןופ לכליּפש ַא

 ...יירפ טסרעוו וד ןוא קעװַא זָאלב ַא םיא טסיג

 ,טשינ ךָאד טסייוו רע ,ריד ןגעק רענעי רָאנ

 ,טילגעצ ךיז טָאה טולב ןוא וורענ ןייד ןיא סָאװ

 .ײנסּפָא סיורג רעצנַאג ןייז ןיא דלַאב ףוא טבעל
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 שובָאד ןופ דיל סָאד

 - ןביוהעגפוא ךיז רע טָאה טסימ ןוא ביוטש ןופ

 ,ןעמַאטש עדליוו יו סיפ ןוא טנעה טימ ףּוג ַא

 ,ןעמַאק-רענניפ טימ ,עקירָאה ןענַאּפ ייב יו ןוא
 ,ןביולג רעטיול טימ ןוא עקידרעּפָאה ןגיוא טימ

 .ןביוש סנדעי רַאפ ףוא ןעמַאלּפ ןוא ךיז ןגיינ סָאװ

 ,ןביוהרעד ןגיניק ןגעק ךיז טָאה רע
 ,ןענַאּפש ןעמונעג טירט-רעריפ עטייוו טימ טָאה ןוא
 ןענַאל יד ךרוד ןגעוו עיינ ןבָאה'ס זיב
 .ןביוטש ןעמונעג רעייגטימ עטייוו ןופ

 ,ןענַאטשעג טייוו רעד ןופ ןענעז סָאװ ,יד ןוא
 ;ןביילק ךיז םיא םעל קידנגייווש ןבָאה ןעמונעג
 ,ןביילברַאפ ייז זַא ,טניימעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,יד ןוא
 .ןענַאװ ךרוד טשינ ןסייוו ןוא ,טימ טעכיוא ןעייג ייז

 ןעמַאטש טנויױט ליפ ןופ טייקטנוב רעד ךרוד רע טנַאּפש טציא
 ,ןעלגילפ-ןענַאלּפָארע יװ טנעה עטײרּפשעגסױא טימ
 ,ןעלגיּפש - ןכייט ,ןלָאט ,ןכַאלפ ,ןעלגיה רעבירַא
 ,ןעלגיר-רעיוט יד םיא רַאפ ףוא ןעלגיר טעטש
 ,ןענָארט םיא רַאפ ןגיינ ךיז קידהעֶנכַה
 ,ןענָאלקיצ רַאפ רעדלעוו יװ ,ךיז ןגיינ ןעמַאטש ןוא
 .ןעמַאלפ יװ םיא רַאפ ןרעטַאלפ ןענָאפ עלַא ןוא
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 שובָאד ןופ דיל עטייווצ סָאד

 גרעב עלַײטש ליפ טָאה ןוא ,סיורג זיא דלַאװ רעד
 - ,ןציּפש עכיוה עלַאק טימ ןוא ןלייה טימ
 --?גרַאב יצ ליה רעכלעוו ןיא סיוא סע טכַאמ סָאװי

 .ןציז ןביילב קיאור טשינ ַײסיװ-ַײס טעװ שובָאד

 ,דרעפ עקרַאטש ,עקנַאלש טָאה ףרָאד ןופ רַאה רעד

 .ןרעילַאװַאק ןוא סעטנרַאה עלעדייא טָאה

 טייר'ס ןעוו ,ןרעױל וצ טוג זיא גרַאב רעד
 .ןרעב ןוא ףלעוו ךָאנ דגַאי ףַא קלָאפ-לדייא סָאד

 ,דגַאי ןופ םוא טרעק קלָאפ-לדיײא'ס ןעוו ,טוג ןוא

 .רעניד ןעייג ןדָאלַאב גנַאפ ןרעווש טימ

 ,דלַאװ ןופ גנַאפ רעד טרעהעג ןשובָאד ,טייל-לדייא ייה

 .רעניה יד טימ ןוָאה יד ,לגייפ ,ןסקופ יד

 ,קלָאפ ןצנַאג םעד - טעטש יד ןוא רעפרעד יד

 ;ןרעה עכייר יד רַאפ - רעסעלש יד ןוא ןפיוה יד

 ,סָאלש ןוא טָאטש ןרעהעג םיא -- ןשובָאד
 .ןרעב ןוא ףלעוו ,ןסקופ יד :דלַאװ ןופ דליוו סָאד ,דלַאװ רעד

 ,גרַאב ןוא דלַאװ ןדליוו ןופ רַאה רעד ןיב ךיא

 -;ןטיײב עטסטעפ יד ןופ ןוא ּפעטס ןטלַאק ןופ

 -.ןיילַא ריצַאּפש ףַא עטנרַאה יד טייר עס ןעוו ןוא

 .ןטײלגַאב וצ יז ,טייז ריא ייב טייר שובָאד
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 ,גרעב יד ןיא ןלייה עפיט טָאה .ץלַא טָאה שובָאד

 ;ןעגנַאג עמייהעג טימ רעסעלש-רעדנואוו טָאה
 לעמעג ןקילײה ןוא רישעג-דלָאג ןלעג טימ
 .ןעגנַאהַאב טנעוו-ןכריק ענייז ןענעז ךיוה

 טיירּפשעגסױא ןענעז ןלעפ-ןרעב טימ

 -- ,ןלַאז עלעקנוט ,עגנַאל יד ןופ ענייז ןליד יד
 טיירג עטנרַאה רעניילק רעד רַאפ ןגיל ןיוש גנַאל ןוא
 .ןלַאדנַאס ענעגָאלשַאב-דלָאג עניילק יד

 ,ןרעיױל וטסעוװ ךָאנ גנַאל יװ ,שובָאד

 ?ןטסולג עטרנַאה רעלעדייא רעניילק רעד ךָאנ ןוא

 ,טולב רעייז ךָאד יולב זיא'ס - טייל-לדייא יד
 ,ןטסורב ערעייז ןיא טשינ רעייפ ןייק טנערב'ס ןוא

 ,גרעב יד ןופ ןדיימ עטסנעש יד ,שובָאד
 ןעקנעב -- ןוא ריד ןופ ךָאד רעדיל ןעגניז יז
 ,רעבייל יד ןופ רעייפ סָאד ,רעדילג יד ןופ םערַאװ יד
 .ןעקנעשוצקעוװַא ןשובָאד ,שובָאד
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 שובָאד ןופ דיל עטירד סָאד

 ןגיוצעג גנַאל ךיז טָאה רעטניוו רעיולב רעד

 ;יינש טימ גרעב ןעייר עסייוו-קיטכיל יד רעביא

 ,יירדעג ןיא ןעיינש עניד-קיכעטש יד ןופ ןעייוו סָאד

 - ,ייו ןוא טניוו רעפרַאש רעד ,גרעב-ןקלָאװ עסייוו יד

 .ןגיוא ןוא טולב ןשובָאד דליוו ןדניצ יז

 ,ןגיוטס יד יװ ןעיינש סעברוה ןעייר עסייוו יד
 טלַאּפש סָאװ ,טסָארפ רעקידלדיפ רעד ,ףלעוו יד ןופ ןעיָאװ סָאד

 - ,דלַאװ םעד ןיא ןגייווצ יד ןוא רעמייב ערעווש יד

 .ןגיוצעג ךיז רעטניװ רעיולב רעד יװ ןבָאה יז

 רעטניוװ ןביל ןגנַאל םעד שובָאד טוט סָאװ
 -?ןילַא גרעב עטיינשרַאפ יד ףַא דלַאװ ןדליוו ןיא

 רע טדניצ ןוא ;סנקלָאװ ןוא טניװ טימ ךיז טרבַח רע

 - רעטנוא רעייש יצ ,לַאטש ַא ףרָאד ןופ רַאה םעד
 .ןילַא עטנרַאה רעד טימ ךיז רע טרבַח ןַאד

 ,ןלייצרעביא ןעד ןרעייפ יד ןָאק רעו
 ?סיוא לָאמניק טשינ ןעייג ןוא גרעב יד ףַא ןענערב סָאװ

 ,סיורג ןוא קידרעייפ ,ןלייז יו ףוא ןעייג ייז

 .ןלייה סעשובָאד ןופ למיה םוצ ףורַא

 .קרעוו"רעדנואוו - שובָאד טָאה ןלייה ,ןלייה ןוא

 - ןכיירגרעד לייה ַא סשובָאד לָאמַא רעוו ליוו

 ,גרעב עכיוה ףַא ןרעטעלק ןייז טסיזמוא ,טסיזמוא

 ,ןכיילברַאפ לייה יד טמענ- טנעָאנ רע טמוק לייוו

 .ןפייה ערעדנַא ףַא רָאג ןענימ ךיז טמענ ןוא
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 ,טייל עמירָא יד ,טייל עכייר יד טנייפ טָאה שובָאד
 ;ןבעגעג קלָאפ-רעױּפ םעד ץלַא טשרעביל ּרע טלָאװ ךָאד
 ,טייל-לדייא עכייר יד ,ענייז םינוממ יד רָאנ
 .ןבעלרַאפ וצ גָאטלױאוו ןיא ךיז רַאפ ץלַא ןעמענ ייז

 ;ךלַאװ םעד םורַא טלעטשעגסיוא רעטיה ןבָאה יז
 :רעטניוװ ןביל ןגנַאל םעד קלָאפ-רעיופ סָאד טרירפ ,ונ
 רע טדניצ זיא - ביל רעייפ רעבָא טָאה שובָאד
 ,רעטנוא ןקע עלַא ןופ דלַאװ ןדליו םעד

 ,דלַאװ-רעייפ םעד םורַא טילפ רע ,ןיילַא רע ןוא
 דרע רעלַאק ןוא יינש ןטױר-רעּפוק ןרעביא ןוא
 דרעפ ךָאנ דרעפ זיב ,דרעפ עקנַאלש ןעייר ןביז טימ
 .טלַאפ עס ןוא ןטולב ,ןטולב טמענ

 ןרָאנ םוצ שובָאד טכַאמ ןרַאה עטסגילק יד --שובָאד
 .עדנע ןייק קיטש-רעביור ענייז וצ טמענ'ס ןוא
 ,עדנעגעל ַא יו זיא רע ,ץלַא ןופ רַאה רעד ,שובָאד
 .ןרַאה עלעדייא ןוא קלָאפ ןשיוצ םוא טייג סָאװ
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 שובָאד ןופ דיל עטרעפ סָאד

 -דלַאװ ןדליװ ןופ גרעב יד ןיא ןעגנוי יד ןוא ןדיימ יד
 ,ןצענ יד ייב ןוא ךייט םייב ,טינש םייב ןוא רעקַא םייב
 - ,ןצעג יד רַאפ אֵנָח ןיא ,ץליהעג םייב ןוא טרעה םייב
 .טלַא ןענעז ןרָאװעג ןעגנוי יד ןוא ןדיימ יד

 - ןעגנוי יד ןוא ןדיימ יד - טנגוי רעד ןיא ןבָאה יז
 ,ןצענ יד ייב ןוא ךייט םייב ,טינש םייב ןוא רעקַא םייב
 - ןצעג יד רַאפ אֹגָח ןיא ,ץליהעג םייב ןוא טרעה םייב
 .ןעגנוזעג ןוא טמולָחעג שובָאד טידנַאב םעד ןופ

 ,טלַא ןענעז ןרָאװעג ןעגנוי יד ןוא ןדיימ יד
 ;רעטלע טשינ ,טלַא טשינ טרעוו רע ,ןיילַא שובָאד - שובָאד
 ,דלַאװ ןדליוו ןיא גרַאב ףַא לָאמַא יו ךָאנ טשרעה רע
 .רעטלעק ןיא ןייוו םעד ןוא רעבייוו עגנוי יד טיה רע

 --?ןלייצ ןיא ןענעכער ןרָאי סעשובָאד ןעק רעוו

 ;ןרָאװעג םיא טימ זיא ןוא דלַאװ םעד טימ ןסקַאװעג זיא רע
 ,ןלייה יד גרעב יד ףַא ןוא ןלייצ רעמייב יד טעוו'ס רעו
 .ןרָאי ענייז ןלייצ וצ ךיז ןעמענרעטנוא ןענעק טעװ

 ,ןעמַאזוצ דלַאװ ןדליוו םעד טימ ןסקַאװעג זיא רע
 ;קענש םעד טימ ןעמַאזצ עלױרעלױּפ יד טסקַאװ'ס יו
 ,ןעמַאטש יד טימ ןעמַאזוצ גרעב יד ףַא טרעטעלקעג
 .קעװַא םָארטש םעד טימ קישור ןלָאט יד ןיא טרעדינעג
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 ,דלַאװ ןיא דליוו ןקידעיָאװ םעד טימ טעיָאװעג טָאה רע
 ;ןעגנַאטש יד ףַא סע טגָארט ןוא טייהרעקידעבעל טגנַאפ רע סָאװ
 גרַאב רעביא ךיז טליונק סָאװ ,טניװ םעד טימ ךיז טגָאיעג

 ,דלַאװ ןוא
 טלַאּפש-ןולעפ ןדעי ןופ טכירק סָאװ ,קערש רעד טימ טרעולעג

 .ןעגנַאג יד ףַא טרעיול ןוא ,טכַאנייב דלַאװ ןיא טסקַאװ ןוא

 טינש םעד ייב רעמוז-ףֹוס דיירפ רענעדלָאג רעד טימ ןוא
 ןעגנַאז ןופ

 ,טליּפשעג ןוא טרעמָאיעג טָאה רע ;ךיז טיירפעג רע טָאה
 ;ןעגנַאלרַאפ ןוא טפַאשקנעב רעד טימ ןסירעג ןוא ךיז טגָאנעג
 ,ןעגנַאזעג יד ןוא ץנעט יד טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג
 טשינ לָאמנייק ןרעװ סָאװ ,תונָשקַע ןוא הְואַּת רעד טימ ןוא

 .טליטשעג

 ,ןעמַאוצ דלַאװ ןדליוו םעד טימ ןסקַאועג זיא רע

 ;קענש םעד טימ ןעמַאזוצ עליורעלױּפ יד טסקַאװ'ס יו

 ,ןעמַאטש יד טימ ןעמַאװצ גרעב יד ףַא טרעטעלקעג

 .קעװַא םָארטש םעד טימ קישיור ןלָאט יד ןיא טרעדינעג

 ,טלַא ןענעז ןרָאװעג ןעגנוי יד ןוא ןדיימ יד
 רעדניק ןוא ךעלקינייא ערעייז ןעגניז ןוא ןעמולָח טציא
 ,ןצענ יד ייב ןוא ךייט םייב ,טינש םייב ןוא רעקַא םייב
 --ןצעג יד רַאפ אֹגָח ןיא ,ץליהעג םייב ןוא טרעה םייב
 .דלַאװ ןדליוו ןופ גרעב יד ןיא שובָאד טידנַאב םעד ןופ
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 שובָאד ןופ דיל עטפיפ סָאד

 ,טכַאמעג טָאטש ַא גרַאב ןוא דלַאװ ןופ טָאה עמ
 .ןגערב ענייז ןיא טמַאצרַאפ ןעמ טָאה ךייט םעד
 ,ןגעו יד רעביא דלַאװ ןייק רעמ טשינ טשיור טציא

 .טכַאנ יד טמוק'ס ןעוו ,ךיז ןיא ףיט טבָארג ךייט רעד

 גרעב יד ןיא ןלייה יד ,ןכױה יד ףַא ןרעייפ יד
 טמערעטעגפורַא טייטש טציא .טשינ ןענעז ןרָאװעג

 טמערעפעגסיוא ,ןטָארדַאװק ןיא טלטסעקעצ ,טָאטש ַא

 .קרעמ ןוא סוינעווע ,ןזָארטש ,ןסַאג ןיא

 ןעמוקעג טייוו רעד ןופ ןענעז בײהנָא ןופ
 ,ןענַאּפשעג ןוא סעקשטירב עקידעשטשילב ןיא םירחֹוס
 - ,ןענַאּפ יד יו ןטייק טימ ןוא סרעגייז טימ
 .ןעמונעג ןקוקסיוא רעדלעוו ןוא גרעב ןבָאה ןוא

 ,ןענישַאמ ןוא ןשטנעמ ךיז טכַארבעגטימ ןבָאה יז
 ;ןענַצל יד ןוא רעדלעוו יד ןטסעמ ןעמונעג טָאה עמ
 ,ןענַאלּפ ןכַאמ ןוא ,ןענעכייצ ,ןבָארג ןוא
 .ןענימ יד ןטעברַאַאב ןוא ןעיצ ןלַאנַאק

 ןביוהעגנָא ךיז לימ עטלַא יד טָאה םעד ךָאנ ןוא

 ןפיט ןוא ךייט רעביא .ןעיירד וצ יײנספַא
 ,ןפיש רעביא ןעייוו ןעלגעז ןעמונעג ןבָאה

 .ןביוטש ןעמונעג געוו רעד טָאה ןטייז עלַא ןופ
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 ןרעו ,ןסקַאװ ןבױהעגנָא ןבָאה גָאט וצ גָאט ןופ
 - ,ןעמָארק ןוא ןגעוטערב ,ןקירבַאפ

 - ,ןעמָאנ ןביל ןייז ןופ ןזעוועג זיא עפֶש ןוא
 .ןרֵק םעד ךַאז עדעי טָאה טלעגרַאפ ךַאפנעצ

 ,ןזָארטש עטריקורב טימ ןסַאג ןענעז ןרָאװעג
 ,ןלעטָאה ןוא סרעטַאעט ןוא ןריטרַאװק
 ןלעה ןוא ךיז ןסייר סָאװ ,ןטנוװָא עטנוב ןוא
 .ןזָאלג ןוא טכיל עקיברַאפ ךרוד טָאטש רעד רעביא

 -.ןרעװ סָאד ןוא בײהנָא רעד ןעוועג סָאד זיא ױװַא

 ןענַאב ןוא ןפיש טכַארבעג גָאט רעדעי טָאהס

 ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה סָאװ ,עדמערפ עטייוו טימ

 .ןרעגַאב ןוא ןושָל סנטייווצ םעד רענייא

 רעטינש ןופ ןוא רעיוב ןופ דלעפ ןיא גנַאזעג ס

 ,דרע יד טייצ-גנילירפ ןעיוברַאפ ןוא ןרעקַא םייב

 ,ןעגנַאז ןוא טכורפ ןופ טינש םעד ייב רעמוז-ףוס

 ,טרעהעגפוא טָאה - ,ןעגנַאטש יד ןופ ןענַײװ יד

 .רעטיג עלַא ןענעז ןרָאװעג טשינ ןוא
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 טייל עטלַא ןוא .שובָאד זיא ןבילבעג

 ;ןרַאה רעד טימ ןשובָאד ךָאנ ןעקנעדעג

 ןרַאּפש ןגעלפ סָאװ ,גרעב יד ףַא ןרעייפ יד
 ;טײװ רעיולב וצ טכַאנ רעד ךרוד ןלַײז יו
 ןעגנַאפ טגעלפ רע סָאװ ,דליוו םעד ןופ ןעווער סָאד

 ,ןעגנַאטש ףַא טייהרעקידעבעל ןטָארב ןוא
 .דייז ןיא ןוא טעמַאס ןיא --ענייז רעבייוו יד

 ...!ןעגנַאגרַאפ ןוא ןיוש קעװַא זיא סָאד גנַאל יו

 ןעמַאזוצ םיא טימ .שובָאד זיא ןבילבעג

 ;ןרָאװעג זיא ןוא טַײדעג ,ןסקַאװעג טָאטש זיא
 ,ןעמַאלּפ ןוא ןרעַײפ ענייז טימ ןכַײה יד וצ ךיז טרַאּפשעג
 | | עמַאטש עקירעי-טנויוט טימ ןעיולב יד וצ טרעטעלקעג
 .ןרָאי ענייז טימ ןעמַאוצ ןפיט יד ןיא טרעדינעג

 ןגעוו ןוא גנעג טנזיוט סעשובָאד טימ ןוא

 - ןטייז עלַא ףַא טָאה יז ;ןעגנַאגעג יז זיא

 ,ןטייוו ,סעקערטש ןעמונרַאפ סיואטיירב ,סיואגנעל

 .ןגעקטנַא טנַאּפשעג םיא -ןכייט ןוא גרעב עלַא וצ
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 ןקָאלג ןופ דיל ןטימ ךיז רע טגיוו טציא שובָאד

 ;ןקָאטש ןוא רעמערעט רעביא ןוא ןטפול יד ךרודַא
 ,ןרָאדירָאק ערעטסניפ ןיא קערש רעד טימ טרעיול רע
 ,ןרָאטש יד ןופ סערַאּפש ךרוד טירט ןדעי טנָאיּפש
 .ןקָאלב יד ןופ ןעלקניוו יד ןיא ןדעי ףוא-טיה ןוא

 ןעמַאזוצ רע טנַאּפש ןרעווקס ןוא קרעמ יד ךרוד ןוא
 ;ןבעל ןוא טוט :ןפור ןשטנעמ סָאװ ,םעד טימ
 ,ןבעװעג-סַאג יד ןופ רעטנָאלּפ ןיא טבעוו רע
 ;ןענַאּפשעג ןוא ןענַאב יד טימ ןעמַאוצ טגָאי ןוא
 ,ןזָארטש עלַא ךרוד רַאפעג רעד טימ טייג רע
 .ןזָאלג ןוא טכיל עטרילָאק ךרוד ןברַאפ טנויוט טימ טקוק ןוא

 :ןענַארַאפ רע זיא טשינ ךיז טכיר עמ ואווַא - שובָאד
 ,ןטירעג ןָא רע טמוק החמָׂש רעדעי ףַא
 ,ןטימ ןיא סיוא רע טסקַאװ טרָאד - טַײרטש ןדעי ןיא
 .טייצ ןיא ןָא רע טמוק טרָאד ,טיונ ַא ואוו ןוא

 רעכעד רעביא ךיז טסייר םערוטש רעד ןעוו ןוא
 ןרעה ןעמ ןָאק טלָאמעד - סַאג ןיא ּפָארַא טציילפ ןוא
 רעכעל יד ךרוד ןוא ,טניוו םעד ןיא ןעווער ןשובָאד
 ןייוועג סָאד ןרעה ןעמ ןָאק -- ןייטש ןוא קורב ןופ
 ןרעי סָאװ ,ןעלצרָאװ ,ןסקיװעג ענעטינשרַאפ יד ןופ
 .ןרעװ ןופ ןוא ןסקַאװ ןופ לָאמַא ךָאנ ןעמולָח ןוא
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 ןזרעפ

 א

 ,טקעמענּפָא ןגעוו עלַא ןענעז טציא
 .ןענַאװ ןופ ןייק ןוא ןיהואוו ןייק רעמ ָאטשינ
 ,ןענַאל עלַא ןגיל לּפענ ןרעווש ןיא

 .טקעדרַאפ טציא ןגיל יז ,גרעב עלַא ןוא

 ב

 סָאמ ןייק ,טקנוּפ ןייק ָאטשינ .ןעלּפענ ןופ םִי ַא
 ,ןגייטש ,ןעקניז ןעלּפענ יד .ליצ ןייק טשינ ןוא
 ,ןגייווש קיבײא ןַא ףוא טייג ףֹוס-ןיִא ןופ ןוא

 .ןגייטש ןוא ןרעדינ ןופ ליּפש קיבײא ןַא

: 

 .ליטש רעד ףַא טייקרעווש יד טקירד ןגייווש סָאד
 ,ןליו םעד טרעבעג ןגייטש ןוא ןרעדינ סָאד

 .ןליטש עלַא רעטנוא ךיז טקרַאטש ןוא טרעי סָאװ

 ד

 - .קיטש ךָאנ קיטש ףַא ךיז ןסייר ןעלּפענ יד

 ,תויַח סעדרָאה טייקדליוו טימ ךיז ןגָאי עס
 ,סעיַאטס עצנַאג לגילפעג ךיז ןגָאי'ס ןוא
 .קירוצ ףוא לּפענ ןיא ךיז ןזייל ןוא
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 ה

 טימ-לּפענ ןופ ןוא .ןעלּפענ ןופ םִי ַא
 ,ןפיט עלַא ןופ ףורַא שובָאד ףוא טייג
 ןפירט רעדילג-ןעמַאטש עדליוו ענייז ןופ
 .טינ ןרעוו ןוא ּפָא ןעלּפענ ערעווש יד

 ּו

 ,ןעמֹוהּת עכיוה יד ןיא טנָארט ּפָאק ןייז
 ;ןעמַאטש טימ גרעב ןסקַאװ ןעלסקַא ענייז ףַא

 ןעמַאק-רעגניפ ענייז ןופ ,טנעה ענייז ןופ
 .ןעמָארטש עקידלזיר קישיור ןסייר ךיז

ֹּ 

 יולב ןייק ָאטשינ ,טקנוּפ ןייק ,ךיוה ןייק .ָאטשינ
 ןכַײצ רעד ויא רע .םיא רעביא למיה ןייק טשינ ןוא
 ןכַײרג רעדילג ענייז .ןכַײה עלַא ןופ
 .טקנוּפ ןדעי ןוא סָאמ רעדעי רעבירַא

 ח

 :טגָאז איבָנ רעד
 ,ףֹוס רעד ןוא בייהנָא רעד ,טימ רעד ןיב ךיא
 רעדיוו ךימ בייה ןוא ּפָארַא ףיט רעד ןיא סקַאװ
 ;רעדילג-ןעמַאטש עניימ טימ ךַײה רעד וצ וצ-ףורַא
 .ףָאלש ןיא טרעי סָאװ ,סָאד רָאנ ןעמערַאװ ןעלּפענ יד
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 טעטשלטעטש ערעזנוא

 ,ןדִיי ןוא סענעדיא טימ טעטשלטעטש יד

 ,רעטכעט עקידתּועינצ ןוא טיילעגנוי ענעדייז טימ
 ,רעטכעלעג זיא רעטכעלעג ,טיירפ - ךיז טיירפ'ס רעוו

 ,רעטכע ןַא ךָאנ- לכיימש רעד ,רערט ויא רערט יד
 .ןדישרַאפ טשינ ךָאנ זיא ןטכַארט ןוא דייר ןוא

 ,ןדירעי ןופ עַפֶש יװ געטדןכָאװ עלופ םענייא רַאפ
 ,רעכעב-שּודיק ַא יװ ןטוג םעלַא טימ רעביא ןעייג

 ,רעכעד עטלַא יד יו ןגרָאז ןקירד ןרעדנַא ןַא

 - ,רעכעל טימ קַאז ַא יװ ןבעל'ס םיא זיא קידייל ןוא

 .ןדירפ טימ ןוא תֹּבַש טימ געטיור רעבָא עלַא רַאט

 ,ןדַאלַאב ןוא רעדיל טימ ךָאנ ןעגניז געט

 ,ןענרעטש רעדנואוו טימ ןוא תוׂשעַמ-עװָאּב טימ טכענ ןוא

 .ןענרעצרעד טשינ םענייק לָאמנייק רענייק טלָאװ ָאד יוװ

 ,ןענרעל ןענעק ןעמ זומ ןתָח רעליואוו ַא ןייז וצ

 .ןדִנ ןבָאה זומ הנותַח רעד וצ לדיימ ַא

 ,רעטכעוו ַא ןעמעלַא ןוא ץלַא טיה טכַאנייב

 ,רעביטש עקידהעֶנְכַה יד ןעקניז סָאד טשינ רענייק טרעטש ס

 --.רעבירג יװ ףיס ןרעוו וצ ּפָארַא ךיז ןעיצ סָאװ

 ,רעביא המָשִנ יד רעדעי טרעפטנע טנעה ערעכיז ןיא

 .רעטכער רעד טייצ רעד וצ רעדיוו ריא טימ ךיו טיינַאב'מ
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 םייה עטלַא ןיימ

 ,ןרעיומ יד ,קרַאמ סָאד :ןעוועג יו גנידלַא זיא'ס

 ,"ןענָאפ ענעדליג יד, ןופ הרוש עטלַא יד

 ,ןענָאקלַאב ןופ ןלַאב עקידנדנעלב עטנוב יד

 .ןרעױט עטיירב יד טימ רעזייהרָאפניא יד

 ,לדנעפרעטעוו'ס ,רעגייז םעד טימ זױהטָאר סָאד
 ,עייר ַא ךָאנ עייר ַא - םורַאדנור ןעמָארק יד
 - הָיוַוַה-םָש םענעדליג םעד טימ רעטסיולק סָאד
 .ןדנעגעל ןוא רעדנואוו עטלַא ןופ טדער ץלַא

 םיחָבש ןעגניז ןבעל עצנַאג'ס ןוא טכענ ןוא געט ןוא
 :ןדירפוצ טשינ לָאמנייק ןענעז סָאװ ,טייל עטלַא וצ
 ,ןטייל ייב יװ ןועוועג ץלַא יא לָאמַא ,לָאמַא
 ,ןדִיי יװ טריפעג ךיז ןדִיי ןבָאה עס
 ,םיכָרד סטָאג ןיא ןעגנַאגעג ןוא הרֹוּת טנרעלעג
 .ןטייצ עקיטנייה יװ רעמ ןזעװעג ךיוא זיא עפֶש ןוא
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 טײקצנַאג

 - ,ןתעל-תעמ יד סיוא לופ ןשטנעמ ןבעל ָאד
 .דּוּביִאל טשינ ןבעל ןיא גָאט ןייק טייג עס
 ,ןסע ןוא דיילק ַא ףַא ּפָא ךָאװ יד טעװערָאה עמ
 .דּוּביִּכ ףַא ןרעדנַא םעד וצ רענייא תֹּבַש טייג'מ

 ,ןטייל ייב ּפָארַא טסַאג ַא לָאמַא טמוק ןוא
 ,רעביטש עלַא ןיא דיירפ יד םיא טימ טמוק זיא
 ,ןטייוו-רעדנואוו וצ ןרעיוט ךיז ןענעפע עס
 .רעביל טרעוו ןרעדנַא םעד וצ רענייא ןוא

 ,סרעגעלעג ענעיורטש יד ףַא ,ןטכַאנייב
 ;ןפָאה ןופ טײקמערַאװ יד יװ ןצרַאה ןיא ךַײװ טרעוו
 סרעגערט ןוא סערַאילָאטס ,סרעמערק ,סרעדיינש יד רַאפ ןוא
 .ןפָא רעױט ַא יװ ןבעל ןופ סטוג עצנַאג'ס טייטש
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 ןתעל-תעמ

 ,עינַאװערָאה ןוא סייווש רעד ,ןוז יד גָאט םעד
 ;ןגעז יד ןוא ןעַײלעגיצ יד ,ןטַאטשרַאװ יד

 עינַאּפ ַא רַאפ קַאילָאּפ ַא יװ טייקסיז טימ

 .ןגעקטנַא ןעמעלַא טנװָא רעד ךיז טגיינ

 ,ןגעװ עלַא ןופ יפ טימ ,דרעפ טימ טקעמש גָאט

 ,תואּובּת טימ ןוא תופֹוע טימ ,ץליהעג ,ייה טימ
 ,ןגעיעג ןופ ורמוא םעד טימ-- טרעמערק יד

 .תואופר ןקייטּפַא ןופ יו - ןעמָארקיםימָׂשּב יד

 ןגעז סָאד ןוא ןעמושז ,ןעקַאװק סָאד טכַאנ רעד

 ,סעבַאשז ןופ ןוא סעקושז ,סרעּפַאנק ןופ
 ,ןגער ַא ךָאנ רעדלעפ ןופ ךורעג-ליואוו רעד

 .סעװַאבַאז עשעיוג ןופ גנַאזעג-"ץרַאה סָאד

 ןגעווטעריא ןופ ;ור יד ,טעז יד - טכַאנ רעד
 ;ןפָאלש עסיז סָאד ןוא םולָח רעד
 ןגעמרַאפ סָאד טרעוו עקיטפרעדַאבטױנ רַאפ
 .ןפָא ןוָארטשרעזײק יװ טלעוװ רעד רָאג ןופ
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 ךיז ןיא טלעװ ַא

 -ןעַײלַא ןוא ןסַאג ,ךעלסעגרעטניה ןיא
 ;רעטסנעפ עלַא ןופ סױרַא טייקלדייא יד טנייוו ָאד
 רעטסנעלק רעד יװ רעטסערג רעד ָאד זיא דניקגיניק ַא
 .ןעַײנעג ןוא םידָגֹּב עלעקנוט ןיא

 ןעַײלַאּפ עבֶרָח ןיא יװ ןעגנַאג ןעייג ָאד
 ,ןטַײװצ םעד ןיא רענייא ךיז ןַײא ןעיירד ןוא
 -ןטַײלק יד וצ ןוא קירוצ ,זיולק ןוא ויוה וצ בוטש ןופ
 .ןעַײװ ןיא ןוא ןדיירפ ןיא ,ךיז רַאפ ,ךיז ןיא טלעוו ַא

 ,רעדנוזַאב זיא ןוא ץנַאג זיא ,ךיז רַאפ טלעוו ַא

 ;ןענַארַאמ יװ ,עדמערפ יד ןופ ןטלַאהַאברַאפ ןוא

 -ןענַאט טימ םורַא גרעב יד יװ ןביוהרעד

 - ןענַארַאפ דלַאװ ןוא ךייט רעטניה זיא'ס סָאװ ןוא

 .רעדנואוו זיא ןוא םולָח ןדעיַא רַאפ זיא

155 



 תורצֹוא

 ןבילקעג רֹוד ךָאנ רֹוד תורצֹוא ןבָאה יז
 ,ןענַאק ןיא ,ּפעט ןיא ייז טלמַאזעגפוא ןוא
 ,ןענַאקרַאּפ עבֶרָח רעטניה ןוא טנעו ןוא קנערש ןיא
 .ןביז רעסעלש רעטניה ןלייה ןיא יז ןגרָאברַאפ

 ,ןעניב קינָאה םענעדליג יװ ייז טלמַאזעג
 ,תורֹוד עקידנעמוק יד רַאפ ןוא ךיז רַאפ
 ,תורֹוּת-יַרפִס ּפָא טיה ןעמ יװ ייז טיהעג
 .ןענימ ךיז יז ןיא ןוטעג תורֹונמ ןופ ןַײש ןיא יװ ןוא

 ,ןביוש עכַײלב רַאפ ןטנוװָא ןיא ,טציא ןוא
 ,ןרעמוז עטַאז יו קידלָאג ךיז יז ןעילבעצ
 ,ןרעמולש עכלעוו ,ןּפיל רַאפ ןטייקסיז ןענעז יז

 .ןביולג רענייר יו טקרַאטשעג ףוא ןעייג ןוא
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 בֹוט-םֹוי בֶרֹע

 ,ןלָאט יד ןיא רעלופ ַא ךָאנ טגיל גָאט רעד
 :קרעמ טימ רעקישַאר ַא - טעטשלטעטש יד ןיא ןוא
 ,ןלָאצעצ ןיא ךָאנ ךיז ןטלַאה סרעמערק יד
 .קרעװ רעייז ןופ טימ רעד ןיא - סעכָאלעמלַאב יד

 ןלָאר ןוא ךָאנ ןשיור ןוָארטש יד ןוא ןגעוו יד

 ;טעטשלטעטש יד ךרוד ןרופ ןוא רענעגעוו טימ
 ןלָאמ ןלָאט יד ןיא ןעמָארטש ןוא ןרעסַאװ יד
 .טערג ןוא סנרעשעוו טימ ,לעמ טימ ןוא ןלימ טימ

 ,ןעמָארטש יד ןוא ןזָארטש יד ,ןגעוװ ןוא רענעגעוו יד
 ;סױרַא ,ןײרַא סטוג סָאדלַא ןריפ - ןרופ עלופ יד
 - ןעמָארק יד ןוא ןלימ יד ,ןגעו ןוא ןרעסַאװ יד
 .זיוה ןדעי עַּפֶש יד ןוא הָיחִמ ןעגנערב ייז

 ,רעבירַא גָאט רעד ויא סע ךָאנ רעדייא ןוא
 ,ןטייב ךיז סַאג ןיא ׁשעֶד רעצנַאג רעד לָאמַאטימ טמענ
 ןטייוו ןיא ןוז יד יװ טייקלופ ַא טימ ןוא
 .רעביטש יד ןופ בֹוט"םֹי רעד רעקיטכיל ַא ףוא טכייל
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 בוט-םוי

 ,ןלעווש יד רַאפ ןגעלעג גָאט ןצנַאג ַא ויא רע
 ,גרעב ןופ ּפערט רעטניה ןעניגַאב ןוז יד טגיל'ס יװ
 ןלעה ןעמונעג טָאה ,ןרָאװעג טכַאנ זיא'ס זַא ןוא
 .קרעמ ןוא רעצעלּפגניר ,ןסַאג רעביא בֹוט-םֹוי רעד

 ,רעכעד עקידנקירד יד טימ רעביטש עלַא ןוא
 ,ןַײמ ןוא ןַײמ ןעקניז ,תֹונֹורַא יו ןעקניז סָאװ
 רעכעה ןוא רענעביוהרעד טציא ןענעז ןרָאװעג
 .ןילַא ךיז רעבירַא טכיל-בֹוט-םֹוי םעד טימ ןסקַאװ ןוא

 טרעטַײװרעד יװַא ןעוועג ןיב סָאװ ,ךיא ןוא
 ,טבעלעגטימ בֹוט-םֹוי ןייק טשינ ןבעל ַא בָאה ןוא
 טרעטַײלרעד יװַא ןרָאװעג לָאמַאטימ ןיב
 .טבעלרעד בָאה ךיא סָאװ ,בֹוט-םֹוי ,בֹוט-םֹוי ,בֹוט-םֹוי ןיא
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 תורימז

 רעביטש עלַא ךרוד טיצ ןעגניז ןדלָאג ַא

 ,םיורט רעכעלגיניק ַא יװ ןייא טגיוו ןוא

 ,םיוב ַא ןופ רעטעלב דלָאגנוז ןיא יװ ןוא

 .רעבירַא ךייט רעלופ ַא יװ ךיז טסיג ןוא

 ,רעבירג ןיא ףוא ןטכייל תורצֹוא ענעגרָאברַאפ

 .ןָאמ רענעדליג יװ ףוא רעטסנעפ יד רַאפ ןעילב ןוא

 ןָא טליפ טייקנביוהרעד עקידיירפ ַא

 .רעביא ןגוא עלַא ןופ טייג ןוא ץרַאה סָאד

 ,לָאמַא ןופ תוׂשעַמ עכעלרעדנואוו ָא
 רעדיל עקידבֹוט-םֹוי-תֹּבַש יו
 ,רעביטש עלַא רעביא קידלָאג ריא טיצ
 ,רעביל ןוא רעכעלמייה ןרעוו ןטנווָא יד
 רעדילנגיוא עגנוי ףַא ךיז ןגיוו ןוא
 .לָאט ןיא ךייט רעלופ רעד טייצגנילירפ יו
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 שרדְמיתיֵּב סָאד

 דרע רעד טימ ןסקַאװעגפיונוצ ױזַא
 ,סַאג ןיא זיוה ןייק זיא -שרדְמ-תיִּב סָאד יו
 סָאפ סָאד יװ ןבָארגעגנײרַא טייטש עס
 ,סַאג ןיא ןיוה סדיגָנ םעד ןופ עניר רעד רעטנוא
 טרעי ןוא טנירג ,רעסַאװ-ןגער ןופ טנירג ןוא
 .דרע רעד ןיא רעפיט ץלַא טקניז ןוא
 ןורָא רענעבמעד ַא יװ טגיל ׁשרדֶמ-תיֵּב עצנַאג סָאד
 ,ןרָאי ןיוש דרע'רד ןיא טקניז סָאװ ,רבֵק ַא רעביא
 טנעו עלַא טימ ּפָארַא דרע רעד ןיא ךיז טיצ ןוא
 ,סַאב םעד ףַא עּפיר סרעמועלק לסָאי יו
 ,ןערָאננַײא ךיז ןפיט יד ןיא ןלעװ טלָאװ'ס יו טיצ
 ןערָאברעד ךיז ןלעװ טלָאװ עס יװ
 ,טנעמַאדנופ םענעגייא ןופ ןייטש ןטצעל םוצ
 ןכיירגרעד ןיילַא ךיז ןלעװ טלָאװ עס יװ
 .ןכײה-טנורגּפָא עטסקינייװעניא יד ןיא ףיט

 טרעװ ןוא ,וצוצּפָארַא ץלַא טיצ ױזַא

 .דרע רעד טימ ןסקַאװעגפיונוצ רעמ ץלַא

 ,טדנורעגסיוא ןוא ךיוה רעטסנעפ יד - סנייא רָאנ

 ןעמַאװצ ףורַא ,ףורַא ךיז ןסייר ייז

 .ןעמַאר יװ םורַאדנור ,ןסמיזעג יד טימ

 טנעוו עלַא טימ ףורַא ,ףורַא ךיז ןסייר יז

 ,טנורג ןטספיט ןופ טנעמַאדנופ םעד טימ ןוא

 ,ףורַא עקיטכיל תוליפּת יװ ךיז ןסייר יז

 ,ףוא רעטסנעפ יד ןיא בֹוט-םֹוי ןעייג סָאװ ,ןעמַאלפ יװ

 ,ןעמַאטש עטלַא יד ףַא ןגייווצ עטלייצעג יד יו

 .סַאג רעד ןיא ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז סָאװ

 ןליוו סָאװ ,תודֹוס יו ךיז ןסייר יז

 ןליטש עמַאונייא ערעייז ןיא ךיז ןקעלּפטנַא

 יולב ןקיבײא םעד וצ ןסקַאװ ,ןסקַאװ ןוא

 ,ױזַא ,ךיוה ןוא סיורג ןרעוװ ןוא ,ףורַא

 רעכעה ךיז טבייהרעד ׁשרדְמ-תיֵּב עצנַאג'ס זַא

 .סַאג רעד ןיא רעכעד ,רעזייה עלַא רעבירַא
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 רּוּביצ-ַחיִלֶש רעד

 ׁשרדָמיתיֵּב ןיא טייקכיוה רעטסכעה רעד ףַא רעד

 ,הָדֵע רעצנַאג רעד ןיא רעטסקידהעֶנכַה רעד זיא

 ,הָדָבַא ןַא םיּבַרָה-תישר ןיא יװ זיא רע

 ,בֹוח ַא יװ טקירד ןוא ןגיובעג ךיז רעביא טייטש

 ;ףױק ַא ןיא חקֶמ רעד יװ ןלַאפעג

 םיטש רענעכָארבעג ַא טימ ןָא ץלַא טבייה ןוא

 .םיא ףַא טצעזעגנָא ךיז טלָאװ לֶהָק יו

 ןבייהרעד םיא ןרָאװ ,רעפיט ךיז טגייב רע

 ,ןבַײלג רעד ןוא הנוַּכ יד ,רעטרעוו יד

 .ןביוטש ןופ ןַאמירָא רעד יװ ןביוהרעד טרעװ רע

 ,תֹוליּפּת יד וצ טפַאשביל ןופ רָאנ ךיז רע טגייב ױזַא

 רעטרעוו עכעלרעדנואוו יד טרָאּפ ןוא

 תֹולימַה-שּוריֵּפ ןקיטכיר םעד טכוז ןוא

 רעטרעשַאב ַא יװ ,רענייז העּונּת רעדעי טימ

 ,רעטרעגַאב ןייז ןופ טפַאשביל יד טרָאװ ןדעי טימ

 ,תיִלֵט ַא ןיא טלקיוװעג טייקינייר ַא יװ ןוא

 ןגעוו עקידוועגניז ךרוד לָהְק ץנַאג טימ רע טייג

 ,תֹולעַמ ןופ טייקנביוהרעד יד יװ טכייהרעד

 הליפּת ַא יװ העָנכַה טימ ןוא
 .ןגעקטנַא גנַאזעג טימ לֹוכִיבַּכ טָאג
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 דיגַמ רעד

 ,לרֹוג ןייז ףיוא ןלַאפעגסיוא זיא םיא סָאװ ,רע
 --ןדִיי ןשיוצ רעטסיירט ַא ןוא ַחיִכֹומ ַא ןייז
 .ןדירפ ןופ םולָח ַא יװ הֶדֵע רעד רַאפ זיא
 - ,לרעפ יװ דייר יד ךיז ןרינש ןּפיל ענייז ןופ
 ןרעוװ רעטרעוו ענייז .ןרעה עלַא ןוא
 ןטלַאהַאב ןעוועג גנַאל זיא סָאװ ,ןבעל יו
 ןטלַאטשעג ןָא ךיז טבַײה סָאװ ןוא ,ןצרַאה סנדעי ןיא
 .ןרעטש ןדעי רעטניה האּובנ יװ טילג ןוא
 ןעיירד ךיז טלעוו יד טמענ ןגיוא יד רַאפ ןוא
 ,ןעייוו ןעלגעז ,תונידמ ןוא תורֹוד טימ
 ןכַײרגיניק עטסטייוו יד ןופ ןפיש ןעייג עס
 ,ןייטשעג ןוא רעדעצ ןוא ץלָאהנסמיּפ טימ
 ,ןייבטנַאפלע טימ ןוא לרעּפ ,דלָאגניג טימ
 .ןכַײא ןיא טסַאפעגנייא טעברַא-רעטסנַײמ טימ
 --ןענַאװַארַאק ענעדָאלעגנָא ןעמוק עס
 --(כַײלגרַאפ ןוא םיִלָשמ ,ךעלהׂשעמ יוו)
 ,םימָׂשּב ןוא ךעלעגענ ,ןלַײא טימ
 ,םימָכַח ןוא רעלדנעה עטייוו טימ
 .ןדָאלעגנָא הרֹוּת טימ ןוא תורצֹוא טימ
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 ,ןענַאפ-ךערַײװ ןופ ףוא ןכיור ןעייג עס

 ,ןענַאמ ,ךעלדיימ ,רעבייוו ,רענידנצעג ןצנַאט'ס ןוא

 ;ןדָאהַארַאק עדליוו ןיא ךיז ןפרַאװ ןוא

 תֹופָשכַמ ןוא םיּפשַכמ טימ ןלַײה ןוא

 ;תֹומַרׂש טימ ןוא רענייב ,סנכייצנטיוט טימ

 ,דייר עקידרעייפ טימ םיאיבנ ףוא ןטערט עס

 ,טייגרַאפ ןוא טמוק ,קלָאפ ךָאנ קלָאפ ַא טמוק עס

 ,הנידמ ךָאנ הנידמ טלַאפ ןוא טקנַאװ עס

 .הניכשַה-תולָג ףַא טגָאלק ןײלַא לֹוכיבַּכ טָאג ןוא

 - ןשינעגרָאברַאפ טקעלּפטנַא זייווכעלסיב ןרעװ עס

 - ,ןשיוװרַאפ ךיז ןעמענ ןצינערג עלַא ןוא

 ,ףָאש ךעטסַאּפ ַא רַאפ יװ ,טנעָאנ ןרעוו'ס ןוא

 ,וװָאװדעמַאל ןוא םילָּבוקמ ,םירָּתסִנ

 ,ןטייצ סֵחיִשָמ - ץֵק רעד טרעוװ טנעָאנ ןוא

 .ןטייר וצ ןעמוק טעװ דִוָדְזֶּב ַחיִׁשְמ ןעוו

 ,הרֹוּת טימ ןוא ןדִיי טימ רע טייג ױזַא ןוא

 דיסָח םעד ןוא ץֶרֶאָה-םַע ןטסָארּפ טימ

 דיתָע ןקידנעמוק םעד וצ רֹבָע ןטייוו ךרוד

 .ארֹוּבַה-תַארְי ןוא ןדירפ ןקיבײא ןופ
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 לּבּוקמ-לעַּב רעד

 ,ךעלרעייפ ןוא טמַארעגפוא קידנעטש זיא
 ,ןטרַאװרעד ןצימע רדָסּכ טלָאװ רע יװ

 ,ןטרַאגעג םעד ןיא ןזיילפוא ךיז - טיירג ןוא
 .ןגָאלש טעװ העָש עטשטנעבעג יד ןעוו
 ןגָארט ךיז ףַא רע זומ רעבָא עלייוורעד

 .םָדו-רָׂשָּב ַא ןופ ךָאנ ןעזסיוא סָאד

 ןוטעגסיוא ךיז גנַאל ןיוש טָאה רע םַגַה
 ןוא ,הָזַה-םלֹוע יִגּונעַּת לָּכ ןוא דיירפ ןופ
 םיתיִנֹעֵּת ןוא םיפוגס ךרוד טדיישעגּפָא ךיז

 :םֹוהֹּת ַא טימ יװ ,טבעל סָאװ ,ןעמעלַא ןופ
 ,טרעטַײלעגסױא ךיז יֹוזַא טָאה םיִנָּפ ןייז
 ,טרעטַײהעג סָאװ קיבײא טלָאװ םיא רעטניה יו
 ;ןטיײװ טימ טכיילעגפוא ןוא טילגעג
 ,טרעטַײװרעד םיא ןופ ןייז טלָאװ סנייז ןבעל עצנַאג'ס יו
 ןטייצ ןעילג ןטלָאװ ןרעטש ןרעטניה ןוא
 .םיתָמַה-תִיַחַּת ןופ ןוא גנוזיילסיוא ןופ
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 בר רעד

 ,סקואוולטימ ןופ זיולב רעכעה לסיבַא

 ןטלַאהעגקירוצ ױזַא רעבָא גנַאג ןיא

 ןטלַאטשעג ךיז טלָאװ רע יװ ,טכיילגעגסיוא ןוא

 ,ןרעװ ,ןסקַאװ ןוא ;ײנסּפַא ןַאּפש ןדעי ךָאנ

 ;ןרעטש ןכיוה ןייז ןופ רעכעה ,ךיז רעביא

 ,רעווש ןוא קרַאטש ,ןטלַאהעגקירוצ ױזַא

 רעװ טלָאװ ,טָארט ןייז רַאפ טרַאה ,םיא ןגעק יװ

 .ןכַאמ ערַאװ ַא ןוא ץכעלַײװרעטניה ןעגנַאגעג

 רעה ןוא ןיה ןעייג סָאװ ,יד ןשיווצ זַא ,ױזַא

 רע טייג - ןעמעלַא ןשיווצ ,קרַאמ ןיא ,סַאג ןיא

 .רעסטכעה רעד
 .ןכַאל ןייק ןופ טשינ טסייוו קילב ןייז

 ,ןפַײר עבלַאה יװ ,ןטסַאל ןגיוא ענייז ףַא

 ןפַײלש ענייז ןופ ףרַאש רעד ףַא ;ןעמערב יד

 ,ןרעטש ןייז ,ןטסַאמ ףַא ןעלגעז יװ ,ףורַא ךיז טיצ

 .ןרעלקרַאפ סָאװ קידנעטש טלָאװ רע יװ ןפָא ןוא

 סֹוּכ ַא יװ רעביא טייג ,רעווש ןוא לופ זיא קילב ןייז

 סָאװ ,גרַאװגנוי םעד ןופ םיִׂשֹעַמ עברַאה טימ

 ;סױרַא הֹעָר-תּוּברַּתִל לָאמַאטימ זיא

 ,סָאמ ןוא גָאװ רעשיטָאטש ףַא ךַאװ זיא קילב ןייז

 סיורג זיא ;זיוה ןשידִיי ןדעי ףַא ךַאװ ןוא

 ,סקואוו ןייז ןופ רעכעה ןוא לופ ןוא

 סָּכּוד םעד יװ ,לידבַהל ,גנערטש ןוא

 סָאלש ןקידוועגייוש םענעי ןיא

 לָאמ ןייא ךַאש טליּפש רע ןעמעװ טימ ,טָאטש רעד רעטניה

 .להָק"תַבֹוטל םיא טימ ךרוד ךיז טדער ןוא ,רָאי ןיא
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 דיי רעמורפ רעד

 ,ןיליפּת רָאּפ ייווצ טגייל ןוא הליבט טייג דִיי רעמורפ רעד
 ןִינִע רעדנַא ןייק ןופ ןענוװַאד ןתֲעּב טשינ טכַארט ןוא
 - ןינְמ םעד ךָאנ תויַנשְמ ןענערעל רעביא טביילב
 .ןליו סטָאג ןייז םייקמ רע טוט יװַא

 ןליטש טוט ןוא ןסייברעביא סָאד טסע רע זַא ןוא
 ןקעטש םעד ךָאנרעד טמענ ןוא ,םעד טימ טייקענדעשז יד
 ,ןקע עלַא סיוא טייג ןוא ,סױרַא קרַאמ ןיא טייג ןוא
 -ןקעלק טשינ טלָאװ לָאמ ןייא יװ ,לָאמַאכָאנ ןוא
 .ןליפרעד וצ תוחילש טטָאג זיולב סע טוט רע

 ,ןליא ןוא ץלַא טימ דיי רעד טוט ָא יװַא
 ,ןלימ יד ייב ןוא דָאב ןיא ,קרַאמ ןיא ,םָארק ןיא
 ,ןלירב ךרוד ךַאז ַא יװ הִָוצִמ יד ץלַא ךרוד טעז רע
 ,עלופַא ןטעברַא וליפַא טכעררַאפ רע זַא
 - הלּועּפ ןייק טינ טשינרָאג טשרעמיולק ןבָאה סָאװ
 .ןליוו סטָאג ןוט וצ ןרעטנענרעד יז טימ ידּכ רָאנ ךיוא זיא
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 דרֹוי רעד

 ןלַאפעג ױזַא רע זיא ךיז ןיא ףיט
 ןלַאב ערעווש יװ ןוא ;םיִׂשֹעַמ ענייז יו
 ,טכענ ןוא געט יד םיא רעבירַא ןלָאר
 .טכענק ַא רַאפ תוריזג יװ ןענעז ןוא
 גָאט םעגרַאמכ ַא ןופ טייקרעווש רעד טימ יװ
 גָאװ רעצנַאג רעד טימ ךיז טוָאלעגּפָא טָאה
 טלַאפ ,טלַאפ רע ןוא ,םיא ףַא טנַאה סטָאג
 .דלַאװ ןטסיװ ַא רעביא םולָח ַא ןיא רענייא יװ
 להָק ןשיווצ סָאװ- ץלַא ןופ רעכעלנייּפ רָאנ
 .לָאמַא סָאװ ךָאנ טרָאװ סָאד ,גיוא סָאד רע ןיא
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 טייצ"טסברַאה

 ןסקַאװעגנָא זיא ךָאמ רעסייוו יװ .רֹואיֵּכ
 ,ןזָארטש עלַא ףַא טכַאניב טסָארפ רעירפ ַא
 ,ןזָארג ענעבילברַאפ ןוא סעילבעטס יד ףַא ןוא
 .ןסקַא עטרימשעג-טשינ טימ רופ ַא יװ טעּפירקס ןוא

 ,ןוָאלרַאפ ןוא ןעמערב עטקירדעגּפָארַא טימ ךעלסעג יד
 ,ןקיט למעלפ ַא טמענ לביטש ַא ןיא ןוא

 -.ןקילפ וצ ןרעדעפ ףוא טייטש עבָאב יד
 .ןָאלב ךעלסעג יד ךרוד טמענ טניװ-ןגרָאמ רעד

 ,ןיקיתוֶו וצ ךיז טלייא רעטסוש רעד בייל-שרעה

 ,ןעגניז יז ןוא טעברַא רעד ןופ ןעייג ןעגנוי-רעקעב יד

 ,ןעגנילק רעקעלג יד ןָאטָאנָאמ ןעמענ רעטסיולק ןיא

 .ןקילג ןכוז וצ ,ףרָאד ןפַא ןעייג ןעגנוייטיבָצק
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 ןטנװָא-רעטניװ עכעלרעדנואוו

 ,ןטנווָא-רעטניװ עסייוו עקידהנָבל

 .לָאטש ןפרַאש טימ יװ טסערפ טסָארפ רעָאלב רעד

 לוקרעדיװ עקידלדיפ סָאד דָאר ןוא טָארט ןדעי ןופ

 .ןטנעָאנ םעד ,דלַאװ-ענסָאס ןזיב ךיז טייגרַאפ

 ,רעטקיטעּפשרַאפ ַא רעגערטרעסַאװ עצשַאּפערָאה רעד

 ;דרעּפ עקידנכַארּפ ענייז טימ טמוק הֹלָנֲעי-לעַּב ַא

 - דרעב ענעריורפעגנָא טימ ןדִיי עטיירב ןרָאפרַאפ'ס

 .רעטקיטעזעג ַא טנוװֶא רעד טקעמש תוָינַסכַא יד ןופ

 - הֹנָבל יד ׁשָדַחמ ןדִיי ןענעז ןלעוװש רַאפ
 .דנַאל ןקידהנָבל ןיא זיב ףרַאש עָאלב ַא
 ,ענָאּבעּבַאז תוׂשעַמ ןעיצ רעביטש רעביא
 ,דנַאנַאכָאנ ןהעָש ןלַאפ זױהטָאר םעד ןופ ןוא
 ,הנָּכס ַא-- קידארֹומ רעכעד רעביא ןוא
 .טנַאה ןיא רעמיזעב טימ טניװ רעד םוא טייג
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 טייקסייוו עכעלרעדנואוו ָא

 ןענגעגַאב סױרַא ןיב ךיא

 דרעפ עסייוו עניימ טימ
 טייקסייוו עקידנדנעלב יד

 .דרע'רד ףַא ןוא רעמייב ףַא

 ןטינשעג געוו ַא בָאה ךיא
 ,לָאטש ןפרַאש ַא טימ יו
 --ןטימעג טינ טשינרָאג בָאה
 .לֹוק ַא ךָאנ יװ ןַאגעג

 ףושיּכ יו טָאה טייקסייוו יד
 ,טגָאנעג ןוא טעינַאמעג
 -- בישי ַא ךָאנ בּוׁשָי ַא
 .טקָאל ןוא טיצ טייקסייוו יד

 ,טייקסייוו עכעלרעדנואוו ָא
 ,װרַאל יד ךיז ןופ ּפָא וט

 ןטולבעצ ץרַאה ןיימ ךָאנ טסעו
 .ףרַאש רעָאלב ןייד טימ
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 ןטנװָא"רעטניוו

 ,ןרעטש ןָא ןוא הֶנָבִל ןָא ןטכַאנ רעד ףַא ןיא

 ,סענָאּבעּבַאז ןוא יינש טימ טניוװ רעד טרעק ןסַאג יד

 ,תונָּברָק ןופ םיניד יד ןיש ןענרעל סָאװ ,ךעלרעדניק ןוא

 .ןרעטמַאל ענעריּפַאּפ טימ םירָדַח ןופ ןעייג ייז

 ,רעכעד עלַא ןופ רעווש טקירד שינרעטסניפ שדֹוח-ףֹוס

 ,סעקַאלעקװָאװ ןקערש ןטָאש-רעמיש ןדעי טימ

 - סעקַאמעדייה תונחַמ ןוא ןעייג םיִנָלוַנ יוג ןדעי טימ

 .רעכעל עלַא ןופ טכירק רעדניק יד ףַא דחַּפ רעד

 ,סעגָאוַאװ ןוא רעדלעוװ טימ סייוװ ןוא ָאלב ןעילב ןביוש יד

 ,ןרעב ןוא ףלעו ,ןטניװ טימ דליוװ ןעיאװ רעדלעוו יד

 ,ןרעק ,ןרעק ,ןרעק ןטניוװ יד

 .סענָארּב טימ יו ןזָארטש יד סיוא ןכיילג ןוא

11 



 ןטנװָא-רעטניװ

 (עדַאלַאב)

 א
 ןזָאלעצ ךיז סמיועב טימ יװ ןבָאה ןטניװ יד
 ,רעכעד רעביא ןטייר ,ןזָארטש רעביא ןצנַאט ןוא
 ,רעכעמעג עשיצירּפ יד ןיא יװ ייז ןעילוה ןעילוה ןוא
 :רעכעל-ןלַײה יד ןיא רעביור רעד שובָאד יװ ןוא
 ,רעכעה ךָאנ ןוא סנקלָאװ יד זיב וצפורַא ךיז ןעלבריוו יז
 .ןזָאה יװ יינש םעד רעביא ךיז ןפיולעצ ןוא ןצַאלּפ ייז

 .ןזָאלברַאפ ףיט ןגיל ןעמָארטש יד ןוא ןוָארטש יד
 ,ןענערב ןטניװ יד ,טכעטש ןוא טסָארּפ רעד טקַאנק עס
 - ,ןענעט ןלַאפ עס
 !ןענעק לָאמנייק טשינ טכַאנ ַאזַא לָאז דָיי ןייק
 .ןזָאלוצסױרַא בוטש ןופ הריֵבַע ןַא זיא טנוה ַא

 .ןזָאלעצ ךיז רעטניװ רעד טָאה םילָּכ עלַא ףַא
 ,ןעפיל ערָאק יד טסָארפ רעד טמענ עס ,ןכַארק רעמייב יד
 ,ןעּפירקס ןדיוב ערעווש ןוא דרעפ ןכַארּפ עס
 --ןעּפיר ןריט ןוא
 ?ןוָארטש עכלעו ךרוד ןוא ?רעטציא סע טמוק רעוו
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 ?ןכַאילש עטַײװרַאפ יד ךרוד טכַאנ ַאזַא ןיא טמוק רעו

 ?ןענַאװ ןופ ןוא טציא ןיהואוו ?סָאד ןעמ טרָאפ יו

 ,ןענַאּפשעג ןוא ןדיוב טימ תֹולָגַעילעַּב ןרָאפ סָאד

 .ןכַארק רעדער ןוא דרעפ ןכַארּפ'ס ,ןלַאנק ןשטייב יד

 ,ןענַאּפ יו סנייא ןוא סנייא - םירחֹוס - ךעלשטייד ןריפ ייז
 ,ןטעלעוויטש עקיצנַאלג ןיא ןוא סרעטופ ,סעמשטוק ןיא

 - ,ןטעשנַאמ ןוא ןסּפינש טימ ןוא סרעגיַײז ענעדליג טימ
 .ןענַארַאפ ץַאלּפ זיא'ס ואוו ןוא ,תוָינַסכַא יד ןעמענרַאפ

 ,רעביטש יד ייז טימ רָאג ןענעז ןרָאװעג לופ ןוא

 ,ןעגנוזעג ןוא ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג טָאה עמ
 ,ןעגנודעג טשינ ךיז ןוא חֹקֶמ ןלופ םעד טלָאצעג

 - ,ןעגנולקעג טנַאה וצ טנַאה ןופ ךעליירפ ךעלדנער ןבָאה עס

 .רעבירַא ןוא ןעגנַאגרַאפ העָש ךָאנ הֹעָש זיא ױזַא

 .ןעמונרַאפ ץלַא ןבָאה יז - טלמוטעג ,טשיורעג טָאה'ס ןוא

 ,םינָאטכַאמ יװ ןטייק ענעדליג יד טימ ךיז טגיילעצ
 - ,םיִנָּפ ןייא - סנייא ןוא סנייא ןוא ,לֹוק ןייא טימ עלַא ןוא
 --!םיאנֹוש עלַא ףַא...טכַאדעג-טשינ זַא ,עטוג-טשינ יד יו

 .ןעמוק ןעניז ןיא לָאמַא ןָאק םענייא סָאװ

 ,ןגָאט ןעמונעג טָאה עס ךָאנ רעדייא רָאנ
 ;ןרָאפעצ ךיז ןענעז עלַא טשרע --לָאמַאטימ זַא
 ,ןרָאװעג גָאט זיא'ס זַא ןוא ,טגיילעג ךיז טָאה טניוו רעד
 ,ןרָאטש ןָא ןוא רעכעד ןָא רעביטש ןענעז ןענַאטשעג
 ,ןרָאלרַאפ יװ ,ןסיורד ןיא טייקמירָא רעד טימ ןדִיי ןוא
 - ןגָאלשעגסױרַא ךיז תוחֹוּכ יד ןופ ןטלָאװ ייז יװ ןוא
 .ןגָאלק וצ טרעהעגפוא טשינ יז ןיא רעֶצ רעפיט טָאה
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 גנילירפ רַאפ

 - סנגער ןוא ןרעטעװ עמערַאװ רדָא-ףֹוס

 .דרע רעד וצ םיִנָּפ ריא סיוא טיירד ןוז יד
 ,ןעיינש עטשַאװעגסױא יד ףוא ןסערפ ןטניװ יד
 ,ןעײג ןוא ךיז ןעיירד ןעלגעז יד יװ סנקלָאװ יד
 .סנגעוורעטנוא ןכייט ץָאלּב ןיא טשינ ןרעװ ןוא

 ,דרעפ ןופ יװ רעּבַײל טימ ףוא ןויר ןכיוט ןכייט ןופ
 .ןלַאנק ןשטייב טימ טמענ ןוא ייז ףַא ףורַא טגנירּפש רעבַײרט ַא
 -,דרע רער רעד וצ ךעלעמַאּפ יז וצּפָארַא טביירט רע
 .ןלַאטש ןופ טסימ עקידוועקעמש סָאד ןריפעצ טמענ עמ

 ,ןלַאװק ןוא ןרעסַאװ טימ ןרעמיש רעדלעפ יד
 :דנַאל ןקידװענז ןיא ףורַא זיב ןגעטש ענעדליג טימ
 ,ןלַארּפ ןַײא ןיא ןטלַאה ןריט ןוא ןרעיױט יד
 ןלַאװ עכיײװ יװ ךיז ןגיו ןטניװ עמערַאװ יד
 ,טנַאװ ַא וצ רעױט ןוא ריט יװ ,קידנטעב ןלַאפ ןוא
 .טנַאה ַא וצ יװ ,ךייט ןופ ךַאלפ רעיולב ןוא דרע רעיור וצ
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 ןגער-גנילירפ ַא ךָאנ

 ,ןטימעג טָאה טייקרעווש יד ,רעבירַא זיא ןגער רעד

 ;ןלעה ןסַאג ןיא טמענ רעדניק ןופ דיירפ יד
 - ,ןלעוש רַאפ סעטעּפָאל ןוא סערעשטָאק עטשַאװעצ

 .ןטיבעג ךיז ןבָאה רעוייה יד ןוא למיה רעד

 ,ןיר ןעייג עס ןוא סנקלָאװ ןעייג עס
 ,רעטיר הִנחַמ ַא טייג ןזיּפש טימ ןוא ןדליש טימ
 ;רעטיה טימ םורַאדנור ,ןעַײלַאּפ טימ רעטיג ןוא
 ;רעמע עסיורג ריפ טימ רעגערטרעסַאװ ַא ,זיר ַא
 - רעמעל עדַאטס ַא ,סקָא-לפוב ַא ,רעב ַא

= =- 

 .ןזיװ עכיוה יד ףַא רעטנורַא ךיז ןוָאל ןוא

 - ןוָארטש ,ןגעטש רעביא ןוא ,ךיז רענטרעג ןטייב עס
 ,ןטילב-ןשרַאק ןוא ועב ,ןעמולב יד ןופ טייקסיז יד

 ,ןזָארג ןופ ןוא רעמייב ןופ ךורעגליואוו רעד
 .ןטינשרַאפ יװ ןגיובעג טשרע טָא ךיז ןבָאה סָאװ

 - ןגער םעד רַאפ ןועוועג טקירדעג זיא סָאװ ,ץלַא ןוא
 .ןרָאװעג לופ ןוא יירפ זיא ןוא טמעטָאעגפוא טָאה
 ןרָאפ וצ קירב ַא רעביא טמוק עטערַאק ענעדליג ַא
 .ןגעקטנַא ןוז רעד דלָאג ךעלכייט עלַא טימ טפיול ןוא
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 רעמוז-ףֹוס

 ,רעצעלק עשירפ טימ ןוא עלָאמס טימ טקעמש עס
 .ןעניגַאב ןופ טעידוה ןוא טפַײפ קרַאטרַאט רעד
 - ,ןענישַאמ יד ןעמושז עס ןוא ןגעז סרעטַאג יד
 .רעצעלּפ יד ןיוש רעטערב ןסיוטש טימ לֹופרַאפ

 ,ןרופ ןוא םירעוּפ טימ ןביוטש ןזָארטש יד
 :עקשטירב ַא טימ ןרָאפ וצ טמוק רחֹוס ַא
 ןפיש טימ ןוא רעפיש טימ טמיוש ןוא טשיױר רעסַאװ סָאד
 ,ןפיטש ןבלַאװש יד ןוא ןבעווש סנקלָאװ יד
 .עקשטיק ןיא געװ םעד ףַא ןליּפש ךעלגניי יד

 ,ןרונש ןיא יװ ןעילפ ייז ,זנעג עדליוו יד
 ,גנַאזעג קידנעײגרַאפ ַא ןײגכָאנ טלָאװ ךיא יװ ייג ךיא
 ,ןרומ ןוא ןוז רעד ףַא ךיז ןעמערָאװ ךעלצעק יד
 ,ןרוּפש-רעמװ עטצעל יד דָאס ןיא טַײװרַאפ טניװ רעד
 ,גנַאב יִא ,גנַאל יִא ךיז ןגַײל סנטָאש יד
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 טסברַאה ןופ רעדיל

 א

 .ןטיבעג ךיז טָאה דלַאװ רעצנַאג רעד טשרע --לָאמנייא טימ
 ,דנַאל ןרעביא ןעמוקעג זיא רעטייר רענעדליג ַא
 דנַאר וצ דנַאר ןופ זיא ןוא טנַאה ןיא זיּפש ןוא דליש טימ
 .ןטירעגכרודַא דלַאװ ןצנַאג םעד

 ,ןטילב טימ טילבעגפוא ןבָאה רעמייב יד

 ,ןרָאװעג ונָארב ןוא ןיורב ןענעז סעבמעד יד
 --ןרָאלרַאפ ןיוש רעטעלב עלַא ןבָאה ןכוב יד
 .ןטיבעג טשינ ךיז טָאה סענסָאס ןופ ןירג סָאד רָאנ ןוא

 :ןעמונעגמורַא דלַאװ םעד טָאה טייקליטש ַא
 ,ןעניורק יד ףַא ןוא סנסופוצ דלָאג ליפוזַא
 - ,ןעניואוו טייקליטש רעד ןיא ןעמוק טלָאװ ןיילַא טָאג יו
 .ןעמוז ןוא ןרעטסילפ ןביוהעגנָא ןבָאה רעטעלב יד
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 ב

 ,ןטינשעג ןיש רעדלעפ יד טָאה רעיוּפ רעד
 ,טײקטַאו טימ ןוא טייקלופ טימ ןעמעטָא רענטרעג יד
 - ,טײקטַאמ רעסיז ַא טימ ןגעז ןלירג יד
 .ןטימ רעד ןיא ךיז טגיילעצ טָאה רעטייר רענעדליג רעד

 ,רעביטש יד ןופ רעכעה ןסקַאװ ןגיוטס יד

 ,סעוורוקוק עלעג טימ קירטש סעכירטס יד םורַא

 -.סעווּברַאה ענעדליג טימ לופ ןפיוה יד

 .רעבירַא ךייט רעלופ ַא יו ךיז טסיג עפֶׁש יד

 ,ןרָאק טעצױלמ עמ ןוא לּפָאטרַאק טבָארג עמ
 ;ןעגניז ןוא םיא ןעמעק יז ,סקַאלפ ןּפַאלק ןדיימ יד
 --ןעגני יד עטעױרטסעגנָא ןעמוק וצ-טכַאנרַאפ

 .ןרָאלק ןיא ָאלב ןיא ויב ףוא טייג ןעגניז סָאד

 - ,ברעק עטליפעגנָא ןעייטש רעדעס יד ןיא ןוא

 ,ןרַאברעדעל טימ ןוא לּפערעטניװ טימ טקעמש עס

 ,ןרַאא יד ןיא ןכייט יד רעביא ,טכענ יד ןיא ןוא

 .ּפרעס רעסייװ רעפרַאש ַא יװ הנָבְל יד טייג
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 שינעטערעג

 ,ןרַאב טימ ןוא לּפערעטניװ טימ טקעמש עס
 ,סעװברַאה ןּוא סעיניד טימ ,סביוא ןרַאד טימ
 - ,סעזורוקוק טימ ןוא ןרָאק ןוא ייה טימ
 .ןרַאש וצ טנעה יד טימ ׁשְמַמ--עפֶש ַא

 ,ןרַאי ןשיור ןלימ טימ ןוא ןכייט טימ
 ,ןלַאפרעסַאװ טימ ןוא רעדלעוו טימ - גרעב ןוא
 - ,ןלַאטש יד רַאפ תֹומָהּב ןטרַאװ עס ,ןלַאש לגייפ יד
 .ןרַאּפשרַאפ וצ ייז טייצ ןיוש זיא'ס ןוא דלַאב טָא

 :ןרַאה ךעלטעטש יד םורַא דלָאג טימ גרעב יד
 - ,ןביילק תורצֹוא יד ןופ ןוא ףרַאד עס רעװ ןעמוק זָאל
 - ,ןבײלב ךָאנ ךיוא תויַח יד ןוא לגייפ יד רַאפ טעוו'ס
 .ןרַאג ןוא רענעגעװ טימ ּפָארַא טָאטש ןיא טריפ ןוא
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 גרעבעג יד ןיא

 ,טיירש ןוא טשיור םָארטש-גרעבעג רעקימיוש רעד
 ;רעטיװעג ןָא טמוק גרעב רעביא ןטייוו ןופ

 -רעטיג רעביא טרעווָאה רעטניװ רערעווש רעד
 .טיירטש ַא וצ יװ טיירג ןוא קרַאטש ןרעװ רעטימעג

 ,טײל עדמערפ ליפ טימ ןסעלָאק ןָא ןעמוק עס
 :רעטיה יד ןוא רעטשרעפ רעד טרעװ רעטמַארעגפוא ןוא
 ,רעטילגעצ ַא ןטנװָא עצנַאג טייטש רַאװָאמַאס רעד

 .דייזיתּבַש סרעטומ רעד ןוא רעטרעװ עדמערפ ןשיור עס

 ,ןלַאש ןייא ןיא ןטלַאה ךעלקעלג-ןטילש יד

 ;געװ ןטיײװ ןיא טרָאפ ןוא טמוק רעטָאפ רעד

 ,געז ןוא קַאה טימ דלַאװ םעד ךרוד ןכליה ןכייה יד
 ;ןלָאפ רעמייב יד ןוא ןקַאה סרעקעה יד
 ,געט עצנַאג ןגעװ רעביא ךיז טליונק ןלַאנק סָאד
 .ןלַאז עסייוו ךרוד יװ סעבורז ךרוד טריצַאּפש טסָארפ רעד
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 גנוטרַאװרעד

 ,געװ ןטייװ ןופ טמוק ןוא טרָאפ רעטָאפ רעד
 ;גנוריצ ןוא דייז-תֹּבַש ןיא טנייש רעטומ יד
 ,גנוריסַאּפ רעכעלרעדנואוו ַא רַאפ יװ טּפַאלק גנוטרַאװרעד

= 

 .קעד ןשװילּפ ַא טױרקידלָאג טנערב טעב ןדעי ןופ

 ,ןעלגיּפש יד ןוא רעטסנעפ יד ייב ןטכײל סעסעה יד
 :ןעלקניפ ןלָאטשירק יד ןוא טנערב ּפמָאלצילב רעד
 -ןעלקניװ עלַא ןופ טקעמש'ס ןוא סקעבעג טקעמש עס

 .ןעלגיר-רעיוט יד ןוא ךעלקעלג-ןטילש ןסיורד ןיא

 .געט ןוא טכענרעטניוו עכעלרעדנואוו ָא

 ,םירָמזייִלּכ ןוא ןעגנַאזעג טימ ןעמוק םינָאטכַאמ
 ;םירָדַח יד ןָא טליפ טייקסיז עקידוועגניז ַא

 ,קעביצ-עקלויל ןייז טימ לטרַאג ןיא טייג עדייז רעד
 ,קוּביד םעד ןעו רעטַאעט ןיא ןרָאפ ךעלדיימ יד
 .קעז עלופ ךעלדנער ןעילג רעדניק יד רַאפ ןוא
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 טפַאשרעטומ

 ןסָאגעגסױא ךיז ױזַא טָאה טייקסטונ עצנַאג יד
 ,ןבעל ןוא בַײל ריא ףַא ןוא טכיזעג ריא ףַא

 ןסָאלשעגפוא ךיז טלעװ יד טלָאװ'ס יװ
 .ןבעגעגקעװַא סטוג"ןוא-בָאה עצנַאג סָאד ריא ןוא
 ,ןרעטש םענעּפָא קיטכיל ַא טימ ןוא טיירב טייג

 .ןרעהעג טלעװ יד רָאג טלָאװ ןיילַא ריא יװ

 ,ןרעי טייקסיז ַא ריא ןיא טלָאװ עס יװ ןוא

 ןרעמ טייקסיז יד ךיז ןיא טלָאװ יז יװ ןוא
 ,ןרעװ ןָא ריא ןיא טביה סָאװ ,םעד טימ ךיז ןרענ ןוא

 .ןעמונרַאפ ןיילַא ךיז טימ יז זיא ױזַא
 ,ןרעה ןוא ןעז סָאװ טלָאװ יז יװ טלכיימש יז

 :ןעילב סע טמענ ןגיוא יד רַאפ ןוא - טלכיימש יז

 ןטימ ןיא ןוא ,רעדגיק ןעילב'ס ,רעמייב ןעילב עס
 .ןטילב טימ לופ ןוא םיוב רעגנוי ַא

 ,ןעמוק רעדניק ,ןעמוז ,ןעגניז רעטעלב יד
 ,ןעילפ לגייפ יד ,ריא םורַא ןצנַאט ןוא
 - - -ןפַײפ ,ןעילפ לגייפ יד
 ןפַײר ןוא ןקיטייצ ךיז ריא ןיא טלָאװ עס יװ ןוא
 ןרָאװעג םיּוקמ רָאג ןרָאװ ןיא טלָאװ ןוא

 .ןרָאא עלַא טמולָחעג טָאה יז סָאװ ,סָאד
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 רעטָאפ ןיימ

 א

 .ןגָאז סָאװ רימ רע טשרַאד קידנעטש

 -ןצרַאה ןייז ןופ סיוש ןיא טור סע סָאװ

 .טגָאזעג טשינ לָאמניק רימ רע טָאה

 רעיורט רעָאלב ַא
 .ןבעל ןייז ןופ טכיל סָאד טנטָאשרַאפ

 טָאג טימ טדער רע זַא
 .קידרעּפָאה רע טרעוו

 ןעגניז טמענ המָשִנ ןייז
 .טָאג וצ טייקסיז ןופ

 רעדנואוו

 .ןגיוא ענייז רַאפ קיבײא ןעילב

 שיט םייב חַרֹוא רעדעי
 ּוהָיְלָא-יּולִג םיא רַאפ זיא
 תובֹוט-תורוׂשב םיא טגנערב רע
 םיבּושי עטייוו ןופ
 .ַחיִׁשְמַה-תַאיּב ףַא גָאונָא ןַא ןוא

 ,ןָנֶע-דּומַע ןַא קידנעטש - ןטניה ןופ
 .שֵא-דּומַע רעקיביײא ןַא-- רעבָא סיוארָאפ ןייז
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 רחֹוס ַא- דיי ַא

 ב

 ּפָאק ןייז ףַא
 ,דלַאװ טימ גרעב עצנַאג רע טגָארט
 ,תויַח יד טימ ןוא ןלייה יד טימ
 סעיַאטס-לגיפ ןוא סרעגעי יד טימ
 .רמֹוש ןוא רעטשרעפ םעד טימ ןוא

 --רעגניפ יד ףַא

 .רעמייב עטלייצעגסיוא

 ךָאװ עביל עצנַאג ַא

 ןֹויטַּבמַס ַא םיא רַאפ טשיור

 ,תולָנַע-לעַּב ןוא םירעוּפ טימ
 ,ןלױּפ"ןיורק ןופ םירחֹוס טימ
 גָאטבלַאה קיטיירפ
 - ,ליטש טרעוו

 .ןעור טמענ ןֹויטַּבמַס רעד

 שימייה רע טרעװ טלָאמעד

 ,רעדניק יד טימ ןוא בוטש רעד טימ
 ,קיצרַאה ןוא ךעלרעטָאפ ןוא
 י --טייקסיז ַא
 .רעטומ רעטמַארעגפוא רעד רַאפ

 סענָאזַאװ יד ןעילב רעטסנעפ עלַא ףַא
 ןטפוד ןוא
 םירישַה-ריש ןופ טייקסיז רעד טימ
 .תורימז עקיטכַאנ-וצ-קיטיירפ ןוא
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 תֹּבַש

 ,שדֹוק םעד ךיז ןיא טגָארט תֹּבַש-בֶרֶש רעד ןיוש וַא

 ץנַאג ןוא לופ זיא סָאװ ,תֹּבַש ןיוש יװ טציא

 ,שדֹוח ןבלַאה םורַא הֶנָבל יד יװ
 ,זיוה ןשידִיי ןדעי רַאפ ףוא טכייל סָאװ ןוא
 ,זױולק רעד ןופ רעטסנעפ ןיא טכיל-תּבַש יו
 סֹוּכשּודיִק רעד יװ רעביא טייג :לופרַאפ זיא ןוא

 סָאװ ,תֹּבַש ןיוש יװ ;ןטוג םעלַא טימ
 ,טײקטַאז ןוא טײקמערַאװ טימ לופ זיא
 טײקטַאמ רעביל ַא טימ ןוא תובחַר ןוא ור טימ
 ןייש ןוא ןייװ ןופ טגניז ןוא ;ךיז ןטפעהַאב ךָאנ יװ
 ;ןיז תֹּבַש רעטױל ןלעװ סָאװ ,געט ןופ ;ור ןוא
 ,ץנַאלג רעטיול זיא סָאװ ,תּבַש ןיוש יװ ָא
 ,רענרעק טימ םיורגלימ ַא יװ תוצִמ טימ לופ ןוא
 ,םיִנָהנִמ ןוא םיִׁׂשֹעַמ טימ טנױרקַאב זיא ןוא
 םיִגָּת טימ יװ ,םיגָיס טימ ןוא םיניד טימ
 ,ץנַאג ןוא סיורג זיא ;הרֹוּת-רפָס ַא ןיא תֹויִתֹוא יד
 ,רענרעד ןופ זָארטשרעזײק ַא יװ לכיורטש ןופ יירפ ןוא
 ,געוונסיורד ןדעי ןופ טמַאצרַאפ יװַא ויא ןוא
 געט-ןכָאװ עשַאּפערָאה יד ןשיװצ ךיז טבייחרעד רע זַא

 .ץנַאש רעקידנציש ַא טימ סָאלש ַא יו
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 דמערפ רעד ןיא

 - ,ןעזעג טשינ רעטָאּפ ןיימ בָאה ךיא זַא ,ןרָאי ןיוש
 .ןענַאמרעד טציא ןעוסיוא ןייז םיוק רימ ןָאק ךיא
 ,ןענַאד ןופ טייוו טעה ,טייװ יװַא גנידלַא זיא'ס
 .ןעשעג זיוהרעטָאפ ןיא לָאמַא ,לָאמַא זיא'ס סָאװ

 ,ןרָאפעגסױא רעדנעל ןוא טעטש ליפ ןיב ךיא
 רעדנואו לפיוו ןבָאה ןרָאי יד ןופ ךֶשֶמ ןיא
 רעדנור ,רעלופ .םיא רַאפ ,רימ רַאפ טילבעג
 .ןרָאא עגנוי עניימ ןענעז ןרָאװעג

 .ןעועג ןיוש ןוא טבעלרעד ןיוש גנידלַא בָאה'כ
 ,טרעדנוהרָאי ןקיטולב ןופ דניז יד גָארט ךיא
 ,טרעדנואוורַאפ טשינ ךַאז ןייק ןופ רעמ טרעװ קילב ןיימ
 .ןעוועג יװַא ןָא .דימָּת ןופ טלָאװ'ס יװ ץלַא זיא'ס

 ,ןענַאמרעד זיולב ןיוש עקילָאמַא סָאד קיבײא לעוו'כ
 ;ןסיװ וצ טלָאװעג טינ טשינרָאג בָאה'כ סָאװ ןופ ,סָאד ןוא
 --ןסירעג ךיז עדמערפ ןוא דמערפ רעד וצ בָאה'כ
 .ןענַאטשרַאפ טשינ שרעדנַא טלָאמעד ךָאנ בָאה ךיא

 ,ןענַאב טימ טשינ ,ןפיש טימ טשינ ןגָאירעד טשינ לעוו'כ
 .ןגַײא ןוא ןעוװעג טנָאנ ױזַא רימ זיא'ס סָאװ
 ,ןגַײל עדמערפ ןשיװצ קיבײא ןיוש ּפָאק ןיימ לעװ ךיא

 .ןענַא ןוא זיולב ןטכַארט ןיוש ענעגייא ןופ לעװ ןוא

186 



 דיל ַא

 ןגעװ יד ףַא ןיב ךיא

 ,גנַאזעג טימ סױרַא
 ןגעקטנַא רעדנואוו טימ

 .גנַאג רעד זיא ןעוועג

 ,ןרָאד רעד טלדנַאװרַאפ
 .טילב רע ןוא טנירג רע
 ןרָאװעג זיא דנואוו עדעי

 .דיִל ַא ,םולָח ַא

 ,ןעַײרפ וצ געוו- םַאצ רעד

 ,ַײלַאּפ ַא -לַײה עדעי

 - היַח ןוא םיוב - דניירפ ןוא

 .ַײװ ןיא ןוא דיירפ ןיא

 ,רעדנואוו ַא ,רעדנואוו ַא

 .טָארט ַא ךָאנ טָארט ַא
 רעדנוזַאב ןוא ץלַא טימ
 .דָאר ןקיבײא ןיא

 ,ןטָאש ַא ןוא ןַײש ַא
 ;קערש ַא ןוא דיירפ ַא
 - ,ןטָארטעצ ןוא ןעוועג

 .געו ןיא רעטייוו ןוא
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 ,טרעדנואוורַאפ ןוא סיוארָאפ
 ;טסַאר ןָא ןוא ור ןָא

 טרעדנוהרָאי ןקיטולב ןופ
 .טסַאל יד ןגָארטעג

 ,ןטָאנקעג ,טמערָאפעג
 ;טנַאלּפעג ןוא טיובעג

 -- ,ןטָאשעצ ,ןכָארבעצ
 .דנַאר םייב ןיוש טָא ןוא

 ,ןזַײרּפש ןופ טקיטולבעצ
 ,ךָאי ןופ ןגיובעג
 ןזיװַאב ןוא טָא רָאנ
 .ךָאד ךיז רעדנואוו ַא טעװ

 ןענוּפשעג ,טמולָחעג

 .רָאי ַא ךָאנ רָאי ַא
 ןענורעצ ןוא דלַאב טָא
 .רָאװ יִא ,םולָח יִא
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 ײמָאלָאק ןיא עטנעָאנ עניימ

 ,ןטעוַאג ןוא רעכיב טנעייל'מ ,הרֹוּת טנרעל עמ

 ;טלעװ רעד רָאג ןופ טכַאנ יװ גָאט ןעמוק ןענַאב ןוא
 - טלעטשרַאפ ןוא ןגרָאברַאפ ןעוועג זיא סע סָאװ ןוא

 .ןטעפַאטש ערַאבעומוא גָאט ןדעי ןקעלּפטנַא

 !ןטעָאּפ ןוא רעמיורט רעטױל ןופ קלָאפ ַא

 .טלעפעג לָאמעלַא טָאה'ס סָאװ ן'טעז םולָח ןיא
 - ,טלעצעג עטסלּפֶש סָאד טרעװ ץַאלַאּפ ַא
 .ןטערַאנימ ענעדליג ןוא רעמערעט ןעילג עס

 ןטעכָארטש סנעמעלַא רעטניה רעדנואוו ןעילב עס

 ,לעו סנדעי ןיא ףוא ןטעבעג יװ ןעייג ןוא

 ,ןטענַאלּפ ףַא ךיז טוט עס סָאװ וליפַא טסייוו עמ

 ,לעווק רעטספיט ןוא רעטסנגרָאברַאפ רעד זיא רָאלק ןוא

 ,לעווש סנדעי רַאפ טלעװ יד רָאג ענעפָא ןַא טגיל עס

 .ןטערטרעביא תומַאיּתִלַד ענעגייא יד רעווש רָאנ
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 לדיימ-הלַּכ םעד ןופ רעמיצ ןיא

 ןגעלעג ץלַא ךיז זיא רעמיצ ןיא ריא ייב
 ךַאז עדעי יװ ,גנונעדרָא ןיא יױװַא
 ךַא ,ףשיּכ רעטנוא ןפָאלשעג ךַאװ טלָאװ
 ןגעווטרעייז ןופ לָאז סע ,ןטרַאװ ,ןטרַאװ ןוא
 ןטרַאװ ךעלדיימ יװ ןטרַאװ ,ןעמוק רעוו
 - ,ןטרַאגעג ַא ףַא ןטכַאנרַאפ יד ןיא
 ךַאמ ַא טימ ןוא .ןרירַאב רָאנ ייז לָאז ןוא
 ,ףָאלש-ףושיּכ רעד ייז ןופ ךיז ןוטּפָא טעװ
 ךַאװ ןרעװ ןעמענ ןלעװ ךעלעמַאּפ
 ,ףָאש ןטרעה עטקעלפעג ןוא עסייוו יד
 ,וצ םינורב םוצ דלעפ ןיא טביירט לֹחְר סָאװ
 ,ור ןוא טכַאנ טימ טרַאװ בקעַי ואוו
 :עביל יװ ךיז ןעשטשַאל ןעמענ ןלעװ ןוא
 ,ןגױא עפיט תיִמַלּש ןלעװ ןטכיילפוא
 ןגיובנלייפ עפרַאש יװ סָאװ ,סהמלש ןוא
 ;םורַא רענטרעגנייוו יד ןיא יז ןכוז
 םולב ךָאנ םולב ןעילב ןעמענ ןלעװ עס
 יירעקיטש ןופ ןוא רעדליב ןופ
 טנעװ עלַא ףַא ןוא ענַאיּפ ןוא שיט ףַא
 :טנעה עקידנרַאג יװ ךיז ןעיצ ןלעװ ןוא
 ,ןעילפ ןעמענ ןלעװ לגייפ עטקירטשעגסיוא יד
 סענָאדַאמ ןופ טייקליטש יד טעװ ןרעוװ טשינ
 ,טײקטמעלָאכעגסױא עכיילב סהִנָבְל רעד ןוא
 .טײרּפשרַאפ ךַאז רעדעי ףַא טגיל סָאװ
 ןעילב ןביײהנָא טעװ רעמיצ עצנַאג סָאד
 סענָאזַאװ ךיז ןעילבעצ טייצ-גנילירפ יו
 .דיירפ-הלַּכ ַא ץרַאה-לדיימ ןיא טילב עס יװ ןוא
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 הדיחי-תּב סדיגנ םעד

 ןעגנַאגעגמורַא יױזַא בוטש וצ בוטש ןופ זיא יז
 ,ןעניפעג טרָא ןייק ךיז רַאפ טנעקעג טשינ טלָאװ יז יו
 ,ןענידַאב טייקיניילק רעדעי טימ טוָאלעג ךיז טָאה
 ןעגנַאלרעד טלָאװעג טָאה ןוא ךיז ןגיוצעג
 ,ןענַארַאפ טינ טשינרָאג זיא סָאװ ,סעּפע גנידלַא ןופ
 ,ןענַא לקנוט טגעלפ יז סָאװ ,רעבָא סָאד יו
 ,ןטלַאהַאב ןעוועג ךַאז רעדעי רעטניה טלָאװ
 .ןטלַאטשעג ריא רַאפ טנעקעג טשינ ךיז טָאה רָאנ

 רעגניפ עריא טימ טַאהעגרעביא יז טָאה יװַא

 ,סענָאזַאװ ןוא רעכיב ,רעדליב ןוא יירעקיטש יד

 ,סענָאבנָאב ןוא סעקלעמַארק יד טימ יָאלס םעד

 - רעגנירּפש יד ןוא ןעגנילרעטעמש עטיוט יד

 .רעגנירג ןרָאװעג ץלַא סעּפע זיא רעגניפ יד ןיא רָאנ

 ןסעזעג ריװַאלק םעד ייב זיא יז זַא ןוא
 ןשיװַאלק יד ןבָאה רעגניפ עריא ןוא
 ,ןשוק ןוא יז ןעלטרעצ טלָאװ יז יװ ,טעלגעג
 ,ןסעגרַאפ סָאװ ןוא סָאװ ןענַאמרעד ייברעד ךיז ןוא
 ,ןייועג ַא ןכָארבעגסױא לָאמנייאטימ יז טָאה
 .ןיילַא ןעוו ןוא סָאװרַאפ קידנסיוו-טשינ
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 סָאּבעלַאּב רענייש רעד

 -ןעמוקעג ויױה םעיינ ןיא ויא רע ןעװ ,ךַאז עטשרע יד
 .ןעמונעג ןווירּפסױא הניגנ-לֹוק ןייז רע טָאה
 ,ןטייווצ םוצ רעווק לקניװ ןייא ןופ ןוא ,בוטש וצ בוטש ןופ
 :ןעגנַאּפעגנָא ץלַא ײנסּפַא ןוא - ענירטיו ַא רַאפ
 ,רמָז ןקידבֹוט-םֹוי ַא ןופ בײהנָא ןַא
 .רעגייטש ןשידיסח ַא ןיא ךיז ןייגרַאפ קידתוקַבד ַא
 ,ןטײלגַאב לֹוק ןייז טלָאװ רע יװ ןעגנַאגעגמוא זיא
 ןעגנַאלק יד ןופ גנַאגסױא םוצ ןרעהוצ ךיז ףיט ןוא
 ,ןלעוש עלַא רעביא ,ןעלקניוו עלַא ןיא
 ןגיואוועג רעהעג ןייז טימ ייז טלָאװ רע יװ
 .ןגיװעגנײרַא ךיז ןיא קירוצ ייז ןוא
 ןלעטשרעביא ןסייהעג יײנסּפַא טשרע םעד ךָאנ ןוא
 ,ןרענעפַאש ןוא קנערש יד ,ןדָאמַאק ןוא ןטעב יד
 ,רעגייז ןרעווש םעד ןוא ןעלגיּפש יד ןעגנעהפוא ןפלָאהעג
 .רעמעל עדַאטס ריא טימ ןעֶלחָר טנגעגַאב בֹקעַי :דליב סָאד
 ,ןרָאװעג טלעטשעצ ןוא ןעגנַאהעצ ץלַא ויא'ס זַא ןוא
 ,ןעגנוזעצ לֹוק ןפַא ךיז ײנספַא רע טָאה
 .ןעגנולקעגּפָא םיִלָּכ עלַא ןופ טָאה'ס זַא
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 .ש .ר וצ

 ןפַײרגַאב ךיז ןיא ףיט טלָאװ יז יװ טרעה יז
 .ןטלַאטשעג טרָאװ םעד ןופ שרעדנַא סעּפע ןוא

 ןטלַאהעגקירוצ יז טלָאװ קנַאדעג ןיא יװ -.טרַאה ןוא

 .ןפַײר טעוו'ס ויב ןטרַאװ ןוא טרָאװ ענעגייא סָאד

 ,גנַאל ךָאנ ךיז וצ וצ ךיז יז טרעה--טדער יז זַא ןוא

 ,גנַאלק ןיז ךָאנ ןוא טרָאװ םעד ךָאנ ךָאנ טייג ןוא
 רעדנואוו ןטייוו ַא ךָאנ ןײגכָאנ טלָאװ יז יװ
 ;רעדנװַאב רָאג ןרעװ ןוא ץנַאג ןרעװ ןוא
 הציחמ ַא ןייגפוא טלָאװ טרָאװ ןדעי טימ יװ ןוא
 ;עלַא ןוא ריא ןוא ,םיא ןוא ריא ןשיװצ ןרעװ ןוא
 הֶלעַמ ַא יװ ןביוהרעד טייג ןוא קנַאלש טייג
 .הצירפ ַא יװ טלדייארַאפ ױזַא זיא ןוא

 ,עציּבַאּב יד יװ יז זיא רעדניק ןשיװצ רָאנ
 ,רדֵסּכ יז טעװעדָאה ןוא טגָאװצ ןוא טשַאװ סָאװ

 ,עצימעציק ןיא ייז טימ טליּפש ,תֹוׂשעַמ יז טלייצרעד
 .רדֲח ןיא ּפָא ייז טגָארט ןוא ןָא ייז טוט ןוא

 גנַאב ןוא דלימ ױזַא טלָאמעד טרעװ קילב ריא

 ,סטוג רעטױל טימ ,טײקטרַאצ ןוא רעַצ טימ לופ ןוא
 ןבעל עצנַאג סָאד טלָאװ יז יװ ןבעגרעביא ןוא
 ןבעגוצּפָא ןטרעשַאב םעד ןטיירג ךיז

 .ץוש ןייז ןיא ןצנַאג ןיא ךיז ןרעפטנערעביא ןוא
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 גנולדנַאװרַאפ

 רעטרעוו ענייד ןופ גנַאלק םייב
 ,ור יד רימ רעביא טמוק

 רעטרעלקרַאפ ,רענעפָא רעה ךיא

 .וצ ךיז רעטרעװ ענייד וצ

 ,ןעגנַאלק רעטיול ,ןעגנַאלק טסרעוו
 ,וד ,רעניימ רעטרעשַאב
 ןעגנַאהעג טלָאװ רימ רעביא יו
 .וד - המכָח ןופ ןיורק יד
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 רעגערטרעסַאװ רעד

 ,ןגָארט רעסַאװ זיא סנייז ןבעל עצנַאג סָאד
 .רעמערק ןוא טײלעמירָא ,םידיגנ יד ןעקנירטנָא
 - רעמע יד ןיא ןקעטש רָאנ טלָאװ ןבעל ןייז יװ ןוא
 .ןגָאװ ןיא דרעפ ַא יװ עקלעש רעד טימ רע טייג זיא

 .ןגָאא ךיז-ןופ טשינ טסייװ ןוא טשינ ךיז טלייא רע
 ,קָאב ַא יװ טמעליוגרַאפ ױזַא זיא רע
 ,גָאט ןצנַאג םעד ןַאּפש ןיא טייג סָאװ ,דרעפ סָאד יװ ןוא

 .ןגָאלּפ ןוא ןעװערָאה סָאד ךיז ףַא רע טגָארט
 ,זוה ןדעי וצ געװ םעד זיולב ׁשהֶיַח טריּפש
 .ױלק רעד וצ ןוא קירוצ ,עצינרעק רעד וצ ןוא
 ,ןענרעצרעד ןוא ןעיירפרעד טשינ םיא טוט ךַאז ןייק ןוא

 .ןרעה טשינ ,ןעז טשינ טלָאװ רע יװ טינרָאג טשינ טסייוו רע

 ,ןרעװ ןקורט לָאמנייק טשינ לָאז סַאפטנַאה סָאד :סנייא רָאנ

 ,ןענרעל סָאװ ,טייל יד רַאפ רעסַאװ ןייגסיוא טשינ לָאז'ס ןוא

 סיוא דימָּת-רַנ רעד לָאמנייק טשינ טייג'ס יװ
 .זיולק ןיא ןוא ׁשרדְמיִתיֵּב ןיא דּומָע םעד רעביא
 ,דּורָטרַאפ יװַא זיא ןוא טשּוחרַאפ ױזַא זיא רע
 ,טערָאנעג ךיז ןיא ךיז קיבײא טלָאװ רע יװ
 טערָאברעד ךיז סעּפע וצ טלָאװ רע יװ ןוא
 .ןגרָאברַאפ ןעמעלַא ןוא ןיילַא םיא ןופ זיא סָאװ
 - ,טרעמוקרַאּפ ןוא טעשטרָאקעצ ,טברַאקעצ זיא םיִנָּפ ןייז
 - ,ןגרָאז ןופ טסואוועג טשינ לָאמניק טלָאװ רע יװ ךָאד ןוא
 טרעמװזעג סָאװ קיבײא טלָאװ רעבָא רעמוק ןרעטניה יװ
 :ןרעװ ןוא ךיז ןטלַאטשעג וצ טרַאװעג טלָאװ ןוא
 ,ןקעװ ןוא ןרעדָאפ ןוא להָק ןעמוק ןָאל
 ןקעלּפטנַא ךיז לָאמניא טימ טעװ'ס ןוא
 ,ןרעטשעצ ןוא ןפַאשַאב ןופ רענייז חֹּכ רעד
 .טרעמולשעג םיא ןיא ןָא קיבײא ןופ טָאה סָאװ
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 רעמזעלק לסָאי

 (ויטָאמ ַא סטיעי ךָאנ

 -.לדיפ ןייז ףַא טליּפש רעמועלק לסָאי זַא
 .ףֹוס ןייק טשינ טמענ עס זַא ,הרבָח טצנַאט
 ,װעסָאק ןיא יּבִר זיא רעדורב ןייז
 .בָר זיא-- וועטיק ןיא רעגָאװש ןייז

 קסֹוע ןענעז רעגָאװש ןוא רעדורב רעד

 ;טכַאנ יװ גָאט הרוּת ןיא

 לדיפ ןייז ףַא טליּפש רעמזעלק לסָאי

 .טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד

 ןעמוק ןלעװ יירד יד זַא ,טרעדנוה רעביא
 ,ןייג וצ תמָאָה-םֶלֹוע םעד ףַא
 ,ןגעקטנַא ןייג יירד עלַא ןעמ טעװ

 .ןײלַא ןעלסָאי- לכיימש ַא טימ רָאנ

 ,ךעליירפ קידנעטש ןענעז עטוג יד לייוו
 - ,ץנַאג טשינ ןבעל סָאד זיא דיל ןָא
 ,לדיפ םעד ביל ןבָאה עכעליירפ ןוא
 .ץנַאט םעד ביל ןבָאה עכעליירפ ןוא

 - ,טרָאד ןעזרעד םיא טעװ הרבָח זַא ןוא
 - ,בָר ןָא ןוא יּבָר ןָא ןסעגרַאפ טע'מ
 !רעמועלק רעד לסָאי רע ויא טָא

 .ףֹוס ןָא ןצנַאט ןוא ןצנַאט ןוא
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 רעמועלק לסָאי
 (םרָאפ עטײװצ)

 ,החמִש ַא ףַא טליּפש רעמזעלק לסָאי זַא

 ,םִי ןיא עילַאװכ ַא יו הרבָח טצנַאט

 :טגניז עמ ןוא טקנירט עמ ,טעילוה עמ

 .םַאד ,ירידיַאט ,ירידיַאט ַײה

 ,לפַײּפ ןפַא טפַײפ ףּתוש ןייז
 ,סַאב ןפַא טעוב רעדנילב לרעב
 - ,לדיפ ןייז ףַא טליּפש לסָאי זַא רָאנ
 .סָאג ןיא ןלעווש .יד ןצנַאט ןעמענ

 ,לדער ןיא לדיפ ןייז טימ טצנַאט רע

 ;םַארג םוצ רע טפלעה קילעשרַאמ םעד
 -לדיפ ןפַא טליּפש רעמועלק לסָאי ןַא

 .םִי ןיא עילַאװכ ַא יװ הרבֲח טצנַאט

 ןעמוק טעװ'ס זַא ,קיצנַאװצ-ןוא-טרעדנוה רעביא
 ,ןיג וצ הֹעָש סלסָאי ךיוא
 דֹובָּכַה-אַסְּכ ןרַאפ רע טעװ
 .ןיילק ןוא ןיילַא ןלעטש ךיז

 -:טרָאד ןעזרעד םיא טעװ הרבֲח זַא רָאנ

 .םַאד ,ירידיַאט ,ירידיַאט ַײה

 -!רעמועלק רעד לסָאי רע זיא טָא

 .םִי ןיא עילַאװכ ַא יװ ןצנַאט ןוא
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 רעצוטש רעזירַאּפ רעד

 ןעמַאד ןסירג ןוא ךיז ןגיינרַאפ ױזַא
 .טשינ רעקײטּפַא רעד וליפַא ןָאק -- רע יו
 "טנַאה יד סיק, ןייז ןוא רענייז "סואוורעס, רעד
 דנַאר ןפַא רדֵסּכ ךיז טשטילג ןוא טגניז זיא
 ,דיל-עביל ַא ,ץנַאט ַא טנָאמרעד ןוא ,ןּפיל ענייז ןופ
 זיוה םעד רַאפ ןטכַאנרַאפ טגניז רענייא סָאװ
 .סיוא שזַא טייג תֹויַח'ס וַא ,לֹוק ַאזַא טימ
 --ןעמוקעגּפָארַא טָאטש ןיא זיא רע טניז ןרָאװ
 ,ןעמונרַאפ םיא טימ רָאנ ךעלדיימ ןענעז
 .ריצַאּפש ףַא רָאנ ייז סע טיצ רדָסּכ ןוא
 ,ןצרַאה םוצ טינ טשינרָאג סָאד ויא רעבָא סעמַאמ יד
 רילַאװַאק רעטנַאלַאג ַאזַא ןרָאװ
 .ןצרַאװשרַאפ יז םיִנָּפ'ס ,הֹליֵלֲח ,ךָאנ ןָאק

 ,ויורק ןטימ רענלָאק רעד ,גַײנ ןייז ןוא ל'כיימש ןייז

 :ןעמַאװצ םיא ףַא ץלַא ןוא ,ץַאל ןיא זיור יד
 ,קָאר רעלעקנוט רעד ןוא ןויוה עלעה יד

 ,קָאטש רענייפ רעד ,טייז ַא ףַא סָאװ ,טוה רעד
 ,ּפָארַא זיב ןביוא ןופ - םיא ייב ץלַא זַאו

 ,חירַאּפ ןיא עדָאמ רעטצעל רעד טול זיא
 טריטקַארט רע תעּב ,טייקכעלפעה עצנַאג ןייז

 ,עדָאס רעדָא עדָאיל עיצרָאּפ ַא טימ עמַאד ַא
 ,ּפָאק ןיא רָאה יד ןופ לצרָאװ ןזיב טריוורַאפ

 .ןעמַאלפ םיִנָּפ סלדיימ םעד טּפָא שזַא טמענ'ס זַא
 זיא - ןטלַאה ןוא ךיז ןעמענַאב ץנַאג ןייז
 ןעניז ןיא ןעוועג טשינ ךַאז ןייק טלָאװ םיא יו
 ןענידַאב ןוא ;ןציײר ךעלדיימ יד רָאנ יו

 ,ךעלדיירד טימ ןוא ךעלדנַח טימ ןעמעלַא
 ןעניוועג ןָח יו רָאנ זיא סנייז ןטכַארט עצנַאג'ס ןרָאװ
 .ךעלדיימ עלַא ייב ןעמענסיוא ןוא
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 ןעלדנַאה ןרָאפ טעװ עלעקיצ סָאד

 ,ןענַאט טימ ןוא ןטכיפ ,רעפיק טימ גרעב יד
 .ןלָאט עלַא ןעמָארטש טימ ןוא ןענַאל טימ
 ,ןלָאמ ןלימ יד ןיא ןרָאק םעד טעוװ'ס רעו
 ;ןלָאצַאב טיורב רַאפ ץלָאה טימ-- רעװ ןוא
 ,ןעיָאװ רעקירעגנה ַא גרעב יד ףַא טעװ ףלָאװ רעד

 ,ןעיָאר רעבירג ןיא ךיז - ריִזֲח רעדליו רעד
 .ןענַאּפש ןגיוב ןוא סקיב ןייז טעװ רעגעי רעד

 ,ןעיוב סעּפָאש עיינ ךיז טעװ לוצוה רעד
 ,ןענַאקרַאּפ ןוא ןטױלּפ עטלַא ןטכעררַאפ
 ,ןעקניש ןוא טיורקרעיװ טימ טיורב ןסע טעװ
 ;ןעקנירטרַאפ ןטלגומשעג טריּפש ןוא סּפַאש טימ
 ,ןבעװ ןעניל ןוא סקַאלּפ ןעמעק טעװ בייוו סָאד
 ,ןבעג רעדניק יד - ךלימרעיוז טימ יַאלַאמ
 ,ןעמערַאװ ןוויוא םעד ייב ךיז טעװ לבלעק סָאד
 .ןעמערַאברעד טָאג ךיז טעװ עלעקיצ םעד ףַא ןוא

 ,ןעלדנַאה ןרָאפ טעװ עלעקיצ סָאד ,עלעקיצ סָאד

 ,ןעלדנַאװ רעדלעוו עטסוּפ רעביא טעװ
 ,ןכוז הסָנֹרַּפ רעפרעד יד ןיא טעװ דיי רעד

 ,ןרעשַאב םיא האיצמ ַא לָאז טָאג זַא
 ,ןרענרעד וצ רעדניק ןוא בייוו סָאד
 .ןכושַאב ןוא ןדיײלקַאב וצ רעדניק ןוא בייוו סָאד
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 ףרָאד ןיא

 ,רעפיק עטקַאהעגמורַא גרעב יד ןופ ךיז ןשטילג'ס
 ,סעטילּפ ןדניב רעסַאװ ןפַא רעפיש יד
 ,סעטיווק רעדנַאנופ טלייט ןוא טמענ ןמאָנ רעד
 .רעפישט ַא ןוא ןמיס ַא ץָאלק ןדעי ףַא טכַאמ ןוא

 :ןטייב ןעוסיוא רעייז ןעמענ ןכיוה יד
 ;ןבילברַאפ םיוב ַא ואוו-טשינ-ואוו זיא ןעוועג דלַאװ ואוו
 ,ןטייר רעדלעװ עטייוו ןיא ךיז ןזָאל סרעגעי יד
 .ןבילקרַאפ ךיז ןלייה יד ןיא ןבָאה תֹויַח יד

 ,רעפיט ןגױלפעגקעװַא טסענ רעד ןופ ויא עלעגייפ סָאד
 .ןטיה וצ סָאװ ןיוש גרעב יד ףַא דלַאב ָאטשינ
 ןטימ ןיא ךיז ןצנַאטעצ עסקיש ַא טימ ץעגייש ַא
 .רעפיטש רעד ךיז רעדנַאנופ טליּפש לפייפ ןפַא ןוא
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 ףרָאד ןיא
 (םרָאפ עטייוװצ)

 ,רעפיק ַא ךָאנ רעפיק ַא טלַאפ'ס ,ןקַאה סרעקעה יד
 .רעצעלפ עטעקַאנ ןביילב רעדלעוו עכיוה ןופ
 ;רעצעלק עטקַאהעגמורַא גרעב יד ןופ ךיז ןשטילג'ס
 ,סעטילּפ ןדניב רעסַאװ ןפַא רעפיש יד
 ,סעטיווק רעדנַאנופ טלייט ןוא טמענ ןמאָנ רעד
 .רעפישט ַא ןוא ןמיס ַא ץָאלק ןדעי ףַא טכַאמ ןוא

 ,רצאָנדַכּובנ-רעב"גיניק רַאפ ךיז טלעטשרַאפ לגנַיי-ףרָאד סָאד
 ;רעפיטש רעד ךיז רעדנַאנפ טליּפש לפייפ ןפַא ןוא
 .ןטימ ןיא ךיז ןצנַאטעצ עסקיש ַא טימ ץענייש ַא
 ,ןטירעגקעװַא גרעב ערעדנַא ףַא זיא רעגעי רעד
 .רעפיט ןגױלפעגקעװַא טסענ רעד ןופ זיא עלעגייפ סָאד
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 רעטניװ ןופ דיל סָאד

 טלעװ קע זיב ןוא טלעװ קע ןופ ,ךע
 .טלעטשעג ךיז רעטניוו רעסייוו טָאה

 !טגנילק ,ךעלקעלג ,טגנילק

 :טינ ןרָאװעג זיא עטָאלב יד
 .דירעי ןייז רעדיװ טעװ טָאטש ןיא

 !טגנילק ,ךעלקעלג ,טגנילק

 ,דלַאװ ןוא דלעפ ,סנטילש ןעילפ עס
 .טלַא ןוא גנוי-- םעיוג ןרָאפ עס

 !טגנילק ,ךעלקעלג ,טגנילק

 ,טַאלג ןוא סייוו ןרעוװ ןגעװ יד

 .טַאז וצ ןייז טעו סטוג-סָאדלַא ןופ

 !טגנילק ,ךעלקעלג ,טגנילק

 ,קרעמ יד לופ עודנירב ןוא טיורב טימ
 .גרעב עצנַאג- סעבלוב ,לּפע ןוא

 !טגנילק ,ךעלקעלג ,טגנילק

 --דלַאװ ןיא ץלָאה ןוא ץליהעג טדיינש עמ
 .טלַאק רעמ ןייז טשינ טעװ םענייק ייב

 !טגנילק ,ךעלקעלג ,טגנילק
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 דירעי

 א

 :ןלעטש ךיז ןוטעג דירעי רעד טָאה ןיוש ןעניגַאב

 תולְגַעיִלעַּב ןעמוק'ס ןוא םירעיוּפ ןעמוק עס

 - ,סעלָאּפ ענעדנובעגרעטנוא ןוא קירטש טימ עטלטרַאגרַאפ

 .ןלעפ עשירפ טימ ןוא טעיָאד טימ טקעמש עס

 ןדַײמ עטצוּפרַאפ ןוא סעסקיש ןעמוק עס

 ;ןלעג ןיא ןוא ןטיור ןיא ,רעדנעב טימ ןוא ןפַײלש טימ

 - ,ןלערק ןוא סעקרעיצַאּפ טימ טולַאהַאב ןוא ןעגנַאהַאב

 .ןדיוב עטכַאמרַאפ ןיא סנרענייגיצ ןוא רענייגיצ

 .ןעיירדעג ןוא ןעייג ַא ,ןיה ןוא רעה ןרָאפ ַא

 :ןרָאװעג זיא סע ףַאלעג ַארַאס לָאמַאטימ ןוא

 ,ןרָאפעגנײרַא דוב ַא ןיא זיא יג ַא

 .ןעיירשעג ףוא ןעייג'ס ןוא תולָלק ןוא ּפעלק ןלַאפ עס

 ,ןרָאװעג טוג רעדיוו גנידלַא זיא דלַאב רָאנ

 -;ןטימ ןיא טצנַאטעגנײרַא טָאה "רעדורב רעטוג ַא

 ןטינשעגרעטנוא יו טנעה עטוָאלעגּפָארַא טימ ןוא

 .ןרָאפעגקעװַא געװ ןייז ליטש ךיז דַצ רעדעי זיא
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 ב
 קרַאמ ןופ גנעל רעד ןיא ןלעטשעג ןוא ןשיט ףַא
 ,ןטנַאװעג ןוא ןלעמעג ,תוריִּפ ,ןצלעּפ ןגיל
 - ,גרַאב ףַא גרַאב - לוויטש ,טנוװַײל ןוא גרַאװנסע ןוא
 .ןטנַאק עטייוו ןופ טכַארבעגנָא ןבָאה םירחֹוס סָאװ

 ,ןטנַאידעמָאק ןליּפש רעטערב ףַא קרַאמ ןטימ ןיא
 ,קירטש ַא טימ ןצנוק ןכַאמ ךעלדיימ ייווצ
 קיווצ ַא יװ ןטױר ַא למעריש ַא טימ ענייא ןוא
 - ,קירב ַא ףַא יװ טָארד ַא ףַא םוא רעה ןוא ןיה טנַאּפש
 .ןטנַארפ יד ךיז ןשיווצ ךעלגייא ןפרַאװ עס

 קרַאטש ןוא טמַארעגפוא ױזַא ןטנַאיצילָאּפ יד
 ,סעצַײלּפ ערעייז ףַא ןייז טלָאװ קרַאמ עצנַאג'ס יװ ,ךיז ייב
 סעצַײל יד דירעי ןופ ןטלַאה ןטלָאװ ייז יװ ןוא
 קרַאק םענעגיוצעגקירוצ ַא טימ ןילַא ןייג ןוא
 ;קרַאטש ןוא ףייטש - ןַאּפש ןיא דרעפ עשיצירּפ יו
 ,קרַאמ םעד ףַא רענייגיצ יד וצ ךיז ןעפעשט ייז
 .תוצָע ןביג ןוא ןגָאזרָאװ ,ןטרָאק ןפרַאװ סָאװ
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 הלָנַעיִלעַּב רעד

 הרֹוצ רעצנַאג ןייז ןיא ,טייקרעוש ןייז ןיא ןיוש

 טייקנקָארשרעדמוא עּפמעט יד ָאד זיא
 טײקטרעּפמולעגמוא ןייז ןיא ;םֹלֹוג ןקיבײא ןופ
 .הרּובג רער טימ טלעוװ ַא טגיל - טייקמוטש ןוא

 --ןטָארטעגנָא םיא טלָאװ עמ יװ--קידנעטש ןוא
 .ןטָאועג םיא ןיא טלָאװ ערוב ַא יװ טכָאק ,רע טמורב

 :ןסקַאװַאב ןעיּפ רעדליװ ַא יװ זיא ּפָאק ןייז

 .ןסקַאלפ עיור יװ ּפמעט ןוא לעג ,טרעביושעצ

 ,דרָאב עטיור עטרַאה ַא טכיזעג םורַאדנור ןוא

 ,ןטָארד עטיירדעגפיונוצ ענרעּפוק יו

 - טרָאהַאב טשינ זיא סָאװ ,םינָּפ לסיב ןייז

 ןטָארטעגסױא ןַא יו זיא - ןגיוא ןוא זָאנ וצ
 ןסקַא עקיד יד יװ ;רעדעל קיטש טור ןוא טנוזעג

 ,טנעה עצרוק ענייז ןענעז - דוב ןייז ןופ
 .טנעקעג טשינ ןטלָאװ ייז סָאװ ,סָאד ָאטשינ-- קרַאטש ןוא

 ןטכַאניב ןופ דחַּפ רעד .קערש ןייק ןופ טשינ טסייוו רע
 ;הטילש ןייק םיא ףַא טשינ לָאמנייק טָאה
 ,עטוגטשינ יד ןופ ןעוװעצְל סָאד טשינ ךיוא טרַא םיא
 ןוָארטש יד ףַא ןהֹעָש עטעּפש ןיא ןרעקָאל סָאװ
 .המיֵא ןַא עטקיטעּפשרַאפ רַאפ ןענעז ןוא
 ןרַאפעג ךרוד ןבעל עצנַאג סָאד טרָאפ רע
 .ןרַאנ עקיבא סטָאג יװ םולָשּב סױרַא טמוק ןוא
 ,ןטכַארט ןייז יו םשּוגמ ױזַא זיא רע
 ןהנעטסיוא ךיז רעטכייל זיא םיא .סנייז טרָאװ'ס יו
 ,גוצ רעמוטש רעד טימ ,עליּבָאק ןייז טימ
 ,גנוי רעטסָארּפ רעד ,רע ןרָאװ ;ןשטנעמ ַא טימ יװ
 ,ןזָארג וצ ןוא רעמייב וצ :םמֹוד םוצ ךיז רעטנענ טליפ
 ,הֹמֲהּב ןוא היֵח וצ ,טגייווש ןוא טדלוד סָאװ ,ץלַא וצ
 .ןענַײּפ ךרוד ךרוד ןבעל סָאד טיצ סָאװ ,ץלַא וצ
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 טײקמירָא יד

 ,ןסעלָאק ןיא םוא טָאטש רעביא טרָאפ קילג סָאד
 ;ןייגליואוו ךיז טזָאל רעד ,ענעשעק ןיא טלעג טָאה'ס רע ןוא
 ,ןייגליוה רעזייה רעביא טוט טײקמירָא יד
 .ןתעל-תעמ עקירעגנוה יװ ענעּפמורשעגנַײא ןַא

 ,ןלעוש עלַא רעביא טלטעב ןוא טנָאמ יז
 ;תונָּכַס ַא-ןלעק טנזױט ןופ טיירש ןוא
 - תיִנעָּת ַא ךָאנ יװ ןגיוצעגּפָא ןוא ךַאװש זיא
 .ןלעועג ריא ךיז טוט - תֹוינָערּוּפ ַא רָאנ ואוו ןוא

 ןקיטש ךיז טוט יז ןוא ךיז יז טמערַאװ ןטכַאנייב
 ,רעבירג ןוא ןרעלעק ,רעכעל ,תוברוח ןיא
 רעבירַא טסקַאװ ןוא ,טסקַאװ ןוא ךיז טעכָאק יז
 .ןקילג סלֹומ םעד ןופ רעביטש עכיוה יד
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 טכילפ

 ,טָאג ןיימ ,ףרַאדַאב ןכעלגעט ןיימ רַאפ
 .טָאּפש ןוא דנַאש וצ גָאט ןדעיֵא ךיא רעו

 (.ןעמלַאסּפ עניימ ןופ)

 ןעמוקעגמייהַא רע זיא וצ טנװָא וצ

 רעדילנגיוא ענייז זַא ,רעדימ ַאזַא

 ןגױבעגּפָארַא ּפמעט ןוא רעווש ךיז ןבָאה

 ,ןרעטש ןרעטנוא ענייז ןגיוא יד רעביא

 טסַאל עטסרעווש יד םיא ןרעטש רעד טלָאװ'ס יװ

 ןגָארטעגמורַא טסיזמוא טָאה רע סָאװ ,ןזעוועג

 .ןרעווקס ןוא קרעמ ,ןסַאג ךרוד גָאט ןצנַאג ַא

 טנעה עדייב ןיא טָאה רע יװ םעד ךָאנ ןוא

 טדנעװעגּפָא ןוא ,טגײלעגנײרַא ּפָאק ןייז

 ,דמערפ יװ ןוא - ןענירד ןופ ןוא ןסיורד ןופ - ץלַא ןופ

 טמענ עמ יװ ,ןעמונעגסױרַא קירק םיא רע טָאה

 ;טנעה סמענייא ןופ סױרַא לַאב ןרעווש ַא

 טכיילגעגסיוא ךיז קילב ןייז טָאה עס

 ;טכיײװעגסױא לכיורטש ןופ טלָאװ רע יװ ךיילג

 ןעיירפַאב ךיז גנידלַא ןופ טלָאװ רע יװ ןוא

 ,ןֹיעֵר ןטסעפ ַא וצ ןעמוקעג לענש ןוא

 - ןגיובעגפיוא רעדילנגיוא יד רע טָאה

 ,ןבעוװעג ןוא סרעטנָאלּפ עלַא ןופ טיירפַאב

 - ,ןגייווש ןייז ןיא רעקרַאטש ַא ,רערעטיול ַא

 ,ןעמונעג טסַאל יד ךיז ףַא יײנספַא לָאמַאטימ ןוא

 ,ןגייטש ןיא ןוא ןלַאפ ןיא - יז ןגָארט וצ

 ,ןגייוצ יד ןופ עפֶש יד טגָארט סָאװ ,םיוב ַא יװ ןוא

 .ןבעל םעד ךרוד רעצלָאטש ַא יז ןגָארט וצ
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 רחֹוס רעטייוו רעד

 ,ןלייצרעד וצ סעּפע קידנעטש טָאה
 יִצ ,אֵיְנַסכַא רעד ןיא ערעשטעוו ךָאנ

 ירפ רעד ןיא ,טלעגטנַאה ןכָאנ חֹקֶמ םייב
 ,ןינמ ןטעּפש םעד ןענעװַאד םייב

 --ןינֶע רעדנַא ןַא ייב סעּפע רָאג רעדָא
 ,ןלייט עטייוו ןופ ןקערטש יד יװ ןפָא ןוא
 .ןליוהרַאפ ןעוועג טשינ ךַאז ןייק טלָאװ םיא יװ יירפ ןוא

 ,ןלױּפ-טלַא ןופ טָאטשנױרק יד יװ ךעלרעדנואוו ןוא
 ,טייל ַאזַא סעּפע ןדעי רַאפ ןיילַא ךָאד ןוא
 טייוו רַאבכיײרגרעדמוא ןוא ךייר ןוא
 .ןלייק רעדָא עקָארק ,קיצּפײל ,גָארּפ ַא יו
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 רעדמערפ רעד

 רעביא ןלייצרעד ןוא ןעקנעדעג עלַא
 ,טלייצרעד טָאה רעדמערפ רעד סָאװ ,תוׂשעַמ יד
 ,רעביטש רעביא טּפּושיּכ ןוא טניּפש רעדנואוו ַא
 .טליוהרַאּפ דייר ענייז ןטלָאװ תורצֹוא יו

 ,רעביל ןוא רעטנעענ רענייא רעדעי טרעוו'ס

 ;ןעיצ ןוא ךיז ןגיינ טמענ ץרַאה וצ ץרַאה ןוא

 ,ןעילג ןגיוא סנדעי ןיא טוט טייקידרעפָאה ַא

 .רעבירַא טמוק ,רעדמערפ רעד ,ןילַא רע ןעוו
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 דִיי-פרָאד רעד

 ,ןרָאװעג יורג ןוא ןַײרג ןיוש זיא רע ןעוו ,טציא
 ,ןרָאי ענייז ןופ ףֹוס םעד טיצרעד רע זַא ,טסייװ ןוא
 .ןגיוא ענייז ןיא שינעקנעב ַא ץלַא טילג
 ,ןגיוצעג סָאװ קיבײא םיא טלָאװ עס יװ ןוא
 -ןרָאי ענייז עלַא טעינַאמעג ןוא םיא טנָאמעג
 .ןדירפוצמוא רדָסּכ ךיז טימ רע ויא
 ,ןדִיי ןשיװצ ןעניואוו ,בּוׁשָי ַא טיצ םיא
 ןזָאלרַאפ ןוא רעטלע רעד ףַא ןײגקעװַא
 ,ןטילעג ןוא ךיז טיירפעג טָאה רע ואװַא ,טרָא סָאד
 ,ןטירעג ןוא טרעטעלקעג טָאה רע ואװַא ,גרעב יד
 .ןוָארג יד ןוא ןטילב יד ,דלעפ סָאד ,דלַאװ םעד
 ,גנַאועג סָאד לגייפ ןופ טייטשרַאפ סָאװ ,רע
 ,גנַאגןקלָאװ םעד ,טניװ ןופ שיור םעד
 - רעטעלב ןופ שיור ןיא ןוא ,רעסַאװ ןופ יירשעג ןיא ןוא
 ,רעטעװ ןוא ןרעטיוועג יד רע טנעקרעד
 - ,ןטייצ עלַא-- ןרעטש יד ןיא ןוא
 ,ןטייברַאפ ץלַא רעטלע רעד ףַא טלָאװ
 ןדִיי ןשיווצ ןעניואוו ןענעק וצ יבַא
 .ןטייל ןשיװצ טייל ַא ןייז ןוא
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 דַנו"עַנ

 .ןגָאט לָאמ ייווצ לָאז רע ואוו ,ץַאלּפ רעד ָאטשינ

 ןגָארטעצ וצ ןבעל ןייז טרעשַאב זיא םיא

 ןבעל וצ ןוא רעביטש ןוא טעטש עדמערפ רעביא

 .ןבעגעג םיא ןשיט עדמערפ ןופ טרעװ סָאװ ,םעד ןופ

 ,םיבֹוט-םֹוי ןוא םיתָּבַש םיא רַאפ ךיז ןעיירד'ס ןוא

 ;ןרָאי עקיכעלייק ןיוש - געטךןכָאװ ןוא

 ןרָאװעג רעטלגָאװרַאפ ַא זיא רע זַא ,גנַאל-תולָג ַא

 .םיבֹורק ןוא ענעגייא ןופ ,דניק ןופ ,בייוו ןופ

 ,טייל טימ טייג ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ םוא טלגָאװ רע

 ,ןגייב ןוא ךיז ןטעב ןוא רָאנ ןעלטעב סָאװ

 .טייצ ןוא טרָא ןוא םייה ןיוש דמערפ זיא סע ןעמעוו ןוא

 ןגייא ןוא טנָאנ םיא זיא סע סָאװ ןוא ,טייג רע

 - ןגייל םייב ןוא ןייטשפוא םייב - סנייז קיבײא ןוא

 .טייוו ןעמִי ןביז רעביא םוִּלָח ַא יװ טילב
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 דַײי ַא- רענייא

 ןפַאלקש ןופ טיורב עמירָא סָאד יװ רעטיב
 ,טנַאה רעדמערפ רעד ןופ ןסיב רעד םיא זיא
 ,טנַאק םעיינ ַא וצ םיא גָאט רעדעיַא טריפ עס
 .ןפַאה םעיינ ַא וצ - טנוװָא רעדעי ןוא

 ,ןפַאגַאב ןוא ןכַאל םוצ רָאנ ןרָאװעג זיא רע
 ;דנַאל ןדעיַא ןיא דחַֹּפ ןוא טָאּפש רעד
 ,טנַאקַאבמוא יװ ריא וצ טייטש'מ סָאװ ,טנַאװ יד
 .ןפַאשַאב סנטשרעבייא םעד ןופ רעדנואוו עטכַא סָאד

 ,ןפַאלעג-טעוו ןיא יװ ןכָאװ ןוא געט ןפיול עס
 ;ךייט ַא ףַא לטערב ַא יװ םיא טפרַאװ ןבעל סָאד
 ,ךיירגיניק ןקידנקלָאװ .ַא ןיא םוא טמיווש רע
 ;ןפָא יװ םיא םורַא ןצנַאט עלַא-- ךיז טכַאד'ס ןוא
 -- ,ךיילג םענייק וצ ,ןטסקירעדינ ןופ טכַאלרַאפ - טייג רע
 .ןפַאלשרַאפ ןוא ןלַאפ ,ןלַאפ טעװ רע זיב
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 ווירב רעד

 רעדנואוו ַא יװ זיא ווירב רעד
 ,ןעמוקעג ןיירַא טָאטש ןיא
 רעדנוזַאב ןכעלטיא טָאה
 .ןעמונעגּפָארַא טסַאל ַא

 ,רעביטש רעביא ןעגנַאגעג
 ,ןביוש רַאפ טכיילעגפוא טָאה
 רעבירג ןוא ןרעלעק טָאה
 .ןביוהרעד טייקיטכיל וצ

 - רעטימעג ערעטסניפ ןיא
 ,ןביוטש יװ עטקירדינרעד
 רעטיוועג ַא יװ רע טָאה
 .ןביולג םעיינ ןדנוצעג

 ןגיוצעג טָאה ןדעי ןוא
 ,ןרָאפ סָאד ןוא ןטייוו יד
 ןגיוא יד ןיא ןטכיולעג
 .ןרָאי עיינ ןדעי טָאה

 ןרָאװעג רעכעלטיא זיא'ס
 ,רעיירפ ןוא רענעביוהרעד
 ןרָאבעגײײנ ךיז ןעזעג
 .רעיינ ַא טלעװ ַא ןיא
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 הִיַוְל יד

 ,ןורָא םעד טימ הָטְמייאֹׂשֹונ יד סיוארָאפ
 ,םינָינִמ עכעלטע םיווָלמ ייז רעטניה ןוא

 םיִנָּפ ןסָאלשרַאפ ַאזַא טימ רעדעיַא
 .ןרָאלרַאפ ךיז רעטניה ןבעל לקיטש סָאד טלָאװ'מ יו

 ןרָאי יד יװ ןגױבעגנַײא ןוא טקירדעג
 .ןורָּכְו םעד ןדעי ןטלָאװ ןרעװשַאב
 .ןטײלנַאב ןיילַא ךיז רעדעי טייג יװַא

 ,ןטיילק יד ןוא ןפיוה יד ייברַאפ טייג עמ

 .ן'טייג רדֵח םעד ייברַאפ ,עצינרעק יד ,קרַאמ םעד
 :רעדניק ןשיװעצ דניק ַא ךָאנ ךיז טעז עמ

 ,רדֵח ןיא ןוא לכלוש ןיא ,זיולק סניּבִר ןיא

 ,רעדיילק עכעלגיניק ןיא ךֵלָמְדִּב ַא רדֵס םייב
 ,ןגיובנלייפ ןוא דרעװש ַא טימ רֶמֹועְּב-גַל

 ...ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשעג טשינ-תֹוׂשֲעַמ ןיא
 ,רעדניבלטשרעב ןדנילב םעד -וָאװדעמַאל םייב
 .רעדניש םעל זױהרעלַײק ןיא ,עקטַאי-טכעש ןיא
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 ,רעדניצ-ןּפמָאל ַא טכַאנרַאפ ןייז וצ ךעלרעדנואוו יו
 ,רעדנילב ַא--שינעדנעלב ןופ ליּפש ןיא

 ,רעריפ ַא טייל-הרבָח ןשיװצ ,רעמיווש ַא ךייט ןיא

 ,רעריגער ַא רעקלעפ ייב ,רעניוועג - טיירטש ןיא
 ,ןדִיי ןשיווצ יכדרֶמ ַא ,רעדירב ןשיװצ ףסֹוי ַא

 ,ןדירעי ףַא רחֹוס ַא ,רעיירד ַא ןוא רעייג ַא
 ,רעדנירגַאב ַא המכָח ןופ ,המלש ַא ןוא דִוָד ַא

 ,רעדנימ תוֶוינע ןופ ,רעסערג ןטסערג ןופ

 ,רעטלַאװ ַא ןוא רעטלַאש ַא - ןכיירגיניק ןיא

 - רעטלַא ןַא ,רעטנלע ןַא ,ןקֶז ַא ןוא טפֹוש ַא

 ,ןדירפוצ-טשינ ,ןדירפוצ יִצ ןיוש סניײאצלַא
 ,ןטלַאהרעד ךָאנ ךיז ןעק עמ םיוק זַא ,טבעל עמ
 ,ן'טלַאפ ָאטָא זַא- ךיז ךָאנ סיפ יד טּפעלש עמ
 ,קרַאמ םעד טימ ןעמָארק יד ,ןדירעי יד ןדנואוושרַאפ
 .דיירפ ןופ ןוא הוודָח ןופ םעַט םעד ןיוש ןסעגרַאפ
 ,גרַאב ןטייװ םוצ ,ךייט םוצ ךיז טרעטנענ עמ
 .טייקיבײא וצ געװ רעד רעקיצנייא ןַא - סיוארָאפ
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 לָעְי

 .םלֹוע"תומוא יִדיִסַח יד ןופ ןעװעג זיא יז
 ,טינקעג ןוא רעטעג עקיברַאפ יד רַאפ ךיז טכַײלשעג
 .טירט סהֹוהי ןיא טשרָאפעג ןְלאָרׂשְי ייב ןוא

 - ,טקוקעג דָארענוז ןפַא גָאט ןצנַאג םעד טָאה יז
 - .טכַאלש רעד ןופ גנַאגסױא ןּפַא טרַאװעג יז טָאה יװַא
 .טכַארבעג טלעצעג ריא וצ ןאָרסיִס טָאה טכַאנ יד

 ,ןבעגעג ךלימ םיא יז טָאה ,רעסַאװ ןטעבעג טָאה רע
 - ,רעגעלעג קידנטפוד ַא םיא רַאפ טיירגעגוצ ןוא
 .ןבעל ןייז ןופ טנוָא ןטצעל םעד טסיזרַאפ יז טָאה ױזַא
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 ןֹועדְג

 ,ןשָארדעג ץייו םעד טייהרענעגרָאברַאפ רעייש ןיא טָאה רע

 ,ןשָאלעגסױא ךיז גָאט רעד טָאה'ס ןעװ ,רעױט ןרַאפ ןוא

 .טנעקרעד לָאמ ןטשרע םוצ ְךאלַמ ַא רע טָאה

 - ,טנערבעג םיא רַאפ טרָאװ סטָאג טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 :םיִנָידִמ יד ןופ ךָאי רעד טקירדעג םיא טָאה גנַאל ןיוש

 .םיאנֹוש יד ןופ רעטעג יד טרעטשעצ רע טָאה ןעניגַאב

 רעדירב ענייז ןופ טולב ענעסָאגרַאפ'ס ןעוו ןוא

 ,רעדילג ענייז ןסָאגרַאפ טשרָאד-המקנ טימ טָאה

 ןעגנוי עטלייוועגסיוא קיצניװ ענייז טימ רע טָאה

 .ןעגנוזעג ײנסּפַא ןלאָרׂשְי ייב טייהיירפ ןופ דיל סָאד
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 הנֲח

 .רעטכעט ןוא ןיז ןַאמ ריא טרעבעג הנינּפ

 הנֲח זיא גייווצ רעכיילב ַא

 .טײקרעּפטכורפמוא ןופ

 :ןתִנַח ןַאמ רעד ביל טָאה ךַאפליפ
 רעדיילק עטנוב ןוא ןטייקסיז ריא טיג רע
 .רעדניק עריא ןוא ןהנינּפ יװ ליפיזַא לָאמ ייווצ

 --רעדילג סהִנַח ןענעז רֹוּכיִש
 .ןרעבעג טשינ ןופ ןענייוו ןוא

 ,הליש ןייק טמוק הֵנַח

 --ןדייר וצ טָאג טימ ךיז טביא

 .ןדייוועגניא עריא ןיא זיא איִבָנ סהֹוהְי
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 לאינְד

 -לאינָד זיא רעדיוו רעטרעגנוהעגסיוא ןַא
 .טָאג וצ המָשנ ןייז טיירש קיבײא

 טלגָאװרַאפ רע זיא קיבײא ןוא

 ,קלָאפ ןייז ןופ ןוא דנַאל ןייז ןופ
 ןבייל ןשיװצ גנוקוצרַאפ ַא

 .רענידנצעג יד ןשיװצ לאינָד זיא

 דלָאג ןוא םייל ןופ ץעג ַא יװ
 ,םיא רַאפ רעקלעפ עלַא ןביוטש
 דָארךז םורַא טכיל-גָאט סָאד יוװ
 .רעקלעפ יד ןופ לֹוַמ סָאד םיא רַאפ טלָאר

 ,םוקפוא ןוא לַאפ םעד טעז רע
 ןרעטש ןייז רעטניה ןוא

 .ץֵק רעד קיבײא טילג
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 עבשיתַּב

 .רעדילג סעבש"תַּב ןענעז זָאר קיטכיזכרוד
 - ,ךייט ןיא ךיז ןעלגיּפש עריא ךעלדיימ יד
 .רעדיל ערעייז ןעגניז רעכעד עקידלטסעק יד רעביא

 - ,ןגיוא סדִוָד ןיא דנָאלב עטשרע סָאד זיא עבָשיתַּב
 ,ןגיובנגער רעד טולב סדִוָד זיא ןָא טלָאמעד ןופ
 .רעדילג סעבָש-תַּב רעביא טרעיול סָאװ

 ,גָאט רעד דלָאג רעטול ןיא טייגרַאפ ןָא טלָאמעד ןופ
 ּפָארַא טנװָא רעד טפירט ןטייקסיז טימ
 .ּפָאק ןעיורג ןטגנַירַאפ סדִוָד ףַא
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 לאומש

 סױרַא ביילרעטומ ןופ ןיוש
 ,טָאג וצ רעטקילײהעג ַא לאומש זיא
 ,ריזָנ ַא רע זיא ןָא זייוודניק ןופ ןוא

 רע יװ יװַא ךָאנ ויא רעװ ךָאד
 ?לאָרׂשִי-יַנּב יד טימ טנעָאנ ןוא טנייארַאפ

 ,םינקז יד ןופ ןיורק יד ויא רע
 .טָאטש ןופ ןרעיוט יד ייב ןטּפשִמ סָאװ

 - טרָאװ סהֹוהי זיא טרָאװ ןייז

 ,ןדִיי יד גירק ןיא טריפ רע
 סיוארָאפ ןיילַא טייג ןוא
 .םיִנֲהֹּכ יד ןוא ןורָא םעד טימ

 רעצנַאּפ סלאָרׂשְי יא רע
 ,םינָכש עשירעגירק יד ןגעק
 רעביא רע טרעפטנע םיאנֹוש עלַא ןוא

 .טנעה סְלֹואָש ןיא
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 טנלע

 ,ןבעל ןיא גנע ןרָאװעג ױזַא זיא םיא
 ,ןביילב רעמ ןוט וצ טינ טשינרָאג טלָאװ םיא יו
 ,ןביילקרַאפ ךיז תומַא-ּתלַד יד ןיא רָאנ
 ןבעװ סבעוװניּפש ןעניּפש יד יװ ןרַאטש ןוא
 ;ןבעװש סנקלָאװ ןוא טניוו רעטסנעפ ןרַאפ ןוא
 ןלייצ ןוא בוטש רעד רעביא ןענַאּפשמורַא
 ןלייטרעדנַאופ ןוא ,רעטערב יד ,טירט יד
 ,ןכיירגיניק ףַא ןלייא-ריפ ענעגייא יד
 ,ןכייט ףַא ןוא ןעמַי ףַא ,ןטַאטש ןוא טעטש ףַא
 ;ןלייה ןוא גרעב ןוא ןטנורגּפָא ףַא
 ןעמַאטש עטלַא טימ גרַאב ַא ןלייוװסיױא ךיז
 ,ןטייצ עטלַא ןיא שובָאד יװ ןטלַאװ-ןטלַאש ןוא
 .ןטייו ןוא ןעמַאק-גרעב רעביא ןגָאי ךיז
 סעטַאשט ןטלַאּפש-גרעב ןיא ןביירטפיונוצ
 סעטַארג רעטניה הִיַח ַא יו ןוא ;דליװעג
 .ןעמַאוצ ייז טימ ךיז ןעווערעצ
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 ןרַאה ןוא ןרעױל ןוא געװ םוצ ןטײרּפָארַא
 ,ןרַאג עלופ תורֹוחס יד טימ םירחֹוס ףַא
 .ןרַאה רעד ףַא ןוא ףרָאד ןופ רַאה םעד ףַא ןוא
 ןעגניועצ :ףרָאד ןיא הנותַח ַא ףַא ןטרָאד ןופ

 ןעגנוי הרבָח טימ ךיז ןעצנַאטעצ ןוא

 .ןעגנירּפשעצ לָאז םֹלֹוע רעד זַא ,ךיז ױזַא
 ,ןרעקמוא ךיז קירוצ ליה ַא ןיא - םעד ךָאנ ןוא
 :ןרעטש ןוָאל טשינ רָאג ןופ ךיז ןוא ךיז ןרַאּפשרַאפ
 ,ןלעפ-ןרעב ףַא ,דרע'רד ףַא ךיז ןגיילעצ

 ,ןלעצ-ןרָאּפ יד ןעמעטָא עס יװ ןרעה :ןרעה ןוא
 ,ןרער ךרוד לֹוק ַא יװ טפיול טולב סָאד יװ ןוא
 ,ןעגייוו טמענ ,ךיז ןגָאלק ,ןגָאז סָאװ ליװ ןוא

 ,רעסיורג ַא יװ ךיז ןיא טנייוו
 ,ןענייארַאפ ךיז ןעמעוו טימ ליװ סָאװ
 ;ןענייטשרַאפ טמענ ןוא ליטש טרעװ ,דימ טרעװ ,טנייוו ןוא
 ,טרעטייוורעד ןיילַא ךיז ןופ טרעװ רע יװ ןרעה ןוא
 .טרעטיילרעד טרעװ ןוא ױזַא גנירג טרעוו
 ןצרַאה ןיא יװ ,ןעמענרַאפ ףיט סנטייוו רעד ןופ ןוא

 ,ןלערק - ןרערט סנּפָארט ,ןרערט ןעּפַאק
 .ןצרַאטש ןוא ןרעווילג ,ןעּפַאק ,ןעּפַאק ןוא
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 שובָאד ןופ דיל סָאד

 א

 .ןבעל ןיא ןעורעד שובָאד ךיז טָאה לָאמ ןטשרע םוצ
 ,ןבילבעג ןייטש רעסַאװ ןגעקטנַא קידנטייר זיא
 ;ןבעגעגּפָא ןוּבשָחויןיד ַא ךיז טלָאװ רע יו
 ןבילקעגפיונוצ טלָאװ רע יװ ןגיױצעגנָא ןוא
 ,ןרָאי יד ןוא ענייז םיִׂשעַמ לסיב עצנַאג סָאד
 ןורָּכְז ןיא ןגיואוועגסיוא ןוא טלייצעגסיוא יז
 .ןבענרעד טלעטשעגסיוא ייז סנייא םעל סנייא ןוא

 ,ןבעווש ןגױא יד רַאפ ןטלָאװ לגייפ סעיַאטס יו
 ןגָאי ךיז זייװסעדרָאה ןטלָאװ תֹויַח יו
 -- ,ןגָארט ןבעל ןייז ןופ רעקיטש ןוא
 ;ןרָאװעג טשינ ,ןּפמורשעגנַײא ךיז רע טָאה יױװַא
 ןרָאװ ןיא טלָאװ רע יװ ןוא
 --ןרָאא ןוא געט עלַא ןופ טשינ םעד ןעזרעד
 .ןעמורב ןבױהעגנָא םירבַא עלַא ןבָאה

 ןעמוקעג ךיז וצ יײנספַא זיא רע זַא ןוא
 ,ןעמושז וצ טרעהעגפוא טָאה רעהעג ןיא ןוא
 - .ןגָאט סעּפע ןעמונעג ץרַאה ןיא ,ּפָאק ןיא םיא טָאה
 ,רעטיוועג ףַא ןעגירשעג ,טשיורעג טָאה רעסַאװ סָאד
 - .ןגָאלק ןבױהעגנָא ןבָאה ןגער רַאפ יװ לגייפ יד
 ,רעטיר רעד ןוא רעביור רעד ,שובָאד
 רעטיג עלַא רעביא רעטיה ןוא רַאה רעד
 ,ןרָאי ,רּפסִמ ,םיִׂשעַמ ןסעגרַאפ לָאמַאטימ טָאה
 ,ןגָאלש ןרעדָא יד ןיא ןבעל סָאד טליפרעד
 ןרָאּפש ענייז טימ דרעפ םעד ןוטעג ץעז ַא
 .ןגָאירעד סָאװ ןלעװ טלָאװ רע יװ ןוטעג זָאל ַא ךיז ןוא
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 ב

 ,ןטייווצ םוצ גרַאב ןייא ןופ ןוא ףרָאד וצ ףרָאד ןופ

 .החּונמ ןייק ןעניפעג טשינ ךיז שובָאד ןָאק עס

 ,ן'טייג ןגעקטנַא םיא זיא - טמוק רע ואװַא

 - ,ןטײלגַאב ןיילק ןוא סיורג טייג--טייג רע ואוו ןוא

 .הכּולמ רענעגייא ןייז ןיא טלגָאװרַאפ ץנירּפ ַא

 ,טרעדנוהרָאי ןופ רעדנואוו ,תורצֹוא עלַא ןוא .טייג רע

 ;ןלַאװק עקידנעלדורּפש יװ םיא רַאפ ךיז ןענעפע יז

 טרעדנואוורַאפ יװ רֶדֵסֹּכ םיא רַאפ ןענערעטש ייז

 .ןלַאב עטרילָאק יװ טכיזעגנָא ןייז רַאפ ןלַאפ ןוא

 ,רעדנואו ךרוד טייג ןוא טעטש ךרוד טייג רע

 ,רעסעלש עקידהנָבל-ןוז ןוא טכענ ןוא געט ךרוד
 ,רעדנוזָאב טייג ןוא ןעמעלַא טימ טייג רע
 ,רעסערג- עסיורג טימ ןוא ,עטסָארּפ טימ טסָארּפ זיא
 ,רעריגער ַא- עטסטלע טימ ,קידענעג - עמירָא טימ
 .רעריפ ַא--עטלגָאװרַאפ ןוא עטריפרַאפ ייב ןוא
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 ןדיירפ ןוא טײקמַאזנייא טייג ,ןשובָאד ,םיא ךרוד
 ,ןעלגָאװ ןופ ןוא ןעלדנַאװ ןופ ,ןגעװ ףַא ןרעדנַאװ ןופ
 ,ןדייש ןופ ןוא ןזָאלרַאפ ןייז ןופ שינרעטיב יד
 ןעמַאוצ ךיז ןעמוק סָאװ ,דניירפ ןופ דיירפ יד
 --ןעמַאלפ-ןדיירפ ןיא טרעצעגפוא ןרעװ ןוא
 .ןעלגָאל עלופ ןופ יװ עדייב ןופ טקנירט רע

 ,בּושי רעביא בּוׁשָי ןופ ,דלַאװ וצ דלַאװ ןופ

 ,ןבעל סָאד םוטעמוא זיא ךעלרעדנואוו-רעדנואוו יו

 ,ףָאשיב ןוא רַאה ,םכָח טימ ,קלָאפ ןטסָארּפ טימ
 צד * ד ד

 ףּושיּכ רעיינ ַא יװ טפּושיּכ בּושִי רעדעי ַא

 .ןבערנייוודליו עסנוב יװ דנַאנופ ךיז טלקיוו ןוא

 ,ןטניריבַאל עלַא ךרוד טייג ןבעל ןייז
 רעסעװעג ַא יװ טייג ןוא רעטיוועג יװ טייג
 - ,רעסעלש-רעדנואוו וצ ןרעיױט יװ ךיז טנפע ןוא
 --ןטניה רעד ןוא סיוארָאפ רעד טשינ ןרעװ עס
 .ןטניו יװ ןוא סנקלָאװ יװ םוא ךיז טגיוו ןוא
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 שוּבָאד ןופ ןוא בֹוט-םֶָש-לעַּב ןופ דיל סָאד

 ,סעדורה ןוא וייא רעטנוא ןגעטש יד ןוא ןגעוו יד

 ;ןעיינש סעברָאה רעטנוא ןלָאט ןוא גרעב יד

 ןעייג ייז ואוו ,ןשובָאד רַאפ ןוא בֹוט-םֶש לעַּב םעד רַאפ

 .סעדוב ןוא ןליײה-גרַאב עלַא ןפָא ןעייטש זיא

 ,ןעיולב טמענ גרעב יד ןופ ןכַײה יד רעביא - רואיַּכ

 ,סעקערעמס ןוא סענסָאס יד ןיא טגניז טניװ רעד

 .סעקעיווצ טימ יו ןגייווצ יד טלַאּפשעצ ,טכעטשעצ טסָארפ רעד

 ,עקנַאילָאּפ רעד ןיא ךיז ןעלבֹוט סעװרָאב טייג ט'שעּב רעד

 עקנַאילוה-טכַאנ רעד ןופ הִיַח ַא יװ קיטסיל טמוק שובָאד

 .ןעיורטש ןטנוב - רעסַאװ םוצ טירט ענייז רַאפ טײרּפש ןוא

 ,טעילוהעג שובָאד גרעב יד ףַא טָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 ,ןעגנוי ענייז םיא טכַארבעגנָא ןבָאה ןטוג םעלַא ןופ

 - .ןעגנוזעג ןוא טלדיפעג ,טפייפעג ,טצנַאטעג טָאה עמ

 ,ןעגנַאגעגמורַא דלַאװ םעד ןיא זיא ןיילַא ט'שעּב רעד

 יןעגנַאזעג ענייז רעטעלב-לדָאנ ןוא טניװ םעד טימ ןעגנוזעג

 .טעילוטעג ךיז וצ ענעגייא יװ םיוב ךָאנ םיוב ןוא
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 ,ןעיינש עקידוועכעטש יד טירט עטעקַאנ טימ טשוקעג
 ,ןכיילג ַא סנייז טימ יװ לֹוכיבַּכ טָאג טימ טדערעג
 ,ןטעבעג ןוא ןעגנַאגעג קירעדינ תווינע יװ ןוא
 - .ןטערטעג טָאה רע ואװַא ,טָארט ןדעיַא טביולעג
 ןכיירגיניק יוװ-- ץלָאטש ןוא ,ןגָארטעג טניוװ יו ךיז טָאה שובָאד
 .ןעיירד ךיז לֹוק ןוא קוק ןייז רַאפ ןטלָאװ ןשטנעמ ןוא טעטש טימ

 ,תונָּתַמ ןוא עביל טימ טניולעג עטנעָאנ ענייז טָאה
 ,ןענַאטרעטנוא ענייז ןעקנָאשַאב ךעלגיניק ןוא
 ,סענָאּבעּבַאז סנדעי וצ טרעהעגוצ ךיז דניק ַא יװ טָאה
 ,תֹונָּכַס - סױרַא זיא ןוא ןפָאװ יװ טנַאּפשעגנָא ךיז
 ,ןענַאטשעג געוו ןיא זיא סע סָאװ ,ץלַא טוט רעד יו ןטינשעג
 ,ןלעפעג ןוטעג ןיילַא םיא טָאה'ס יװ גנידלַא ןוטעג
 .ןלעה ןיא ןײרַא גָאט ויב טלַאװעג ,טלַאשעג טָאה ןוא

 ןרעװ ןשובָאד רַאפ ןוא בֹוט-םֶש לעַּב םעד רַאפ

 ,ןרעטש סָאװ ,ןצינערג יד ןוא ןעמיוצ יד טשינעצ

 ,ןלַאפ רעדעיַא טוט הליפּת ַא יװ הֹעָנכַה טימ ןוא

 ,ןליו רעדעי ןלַאפ ןוא ייז רַאפ ךיז ןגייב טוט
 ,ןליטש עלַא ןופ ייז וצ ףורַא טרַאג טפַאשביל יו
 ,ןלַאװק ןוא זָארג ,רעמייב - םמֹוד רעדעי ןוא

 ןלַאש ןוא ןרעטסילפ ןוא ייז ןשיור ןלימ יו
 .ןרעהעג וצ בֹוט-םֶש לעַּב םעד ןוא ןשובָאד ךיז ןעיצ ןוא
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 ןדִיי

 ךוב טיײװצ
18 





 ןקרַאמעג ערעזנוא

 ,ןקירבַאפ ןוא ןענישַאמ טימ ןעגניז טעטש

 ;דנַאל עצנַאג סָאד טגניז ןענַאלּפ טימ ןוא ןענַאב טימ

 --ןקילג ענעדליג עטײװ טימ ןוא ןפיש טימ

 .דנַאר וצ דנַאר ןופ ,םורַאדנור םימָי יד

 ,ןרָאק ןוא ץײװ טימ עקידלָאג ןעגניז סירַײרּפ יד

 ,סעוורוקוק עקנַאלש טימ ןוא רעדלעפילװנַאב טימ

 ,סעװברַאה ןוא ןענָאלעמ טימ --רענטרעג יד

 .ןרָאדימָאּפ עטיור ןוא ןצנַארַאמ ענעדליג טימ

 ,ןענימךליױק טימ ןוא רעדלעוװ טימ --גרעב יד

 ;סטלָאצעג גרַאק ןוא דלָאג ןצרַאװש טימ ,ימ רערעווש טימ

 ,ץלָאה ןוא ץליהעג ןוא ןקרַאטרַאט טימ--ןלָאט יד

 .ןעניצ ןוא יילב ,ןוייא טימ ,לייא ןכייט טימ --ןפיט יד

 ;ןטפעשעג ןוא טעברַא טימ ,ףַאלעג טימ ןעגניז געט

 ;דָאר ַא יװ ךיז טיײרד ןוא ,טלָאר ןוא טשיור ןבעל סָאד

 ,ןטפערק עגנוי ,עשירפ טימ ףוא טילב גָאט רעד

 .טָארט ךָאנ טָארט ייז טערטעצ --שיורעג ןיא ןוא

 ןסַאג ןוא סוינעווע ןעגניז ןטנװָא יד ןיא ןוא

 ;רעגעי רענַאידניא ןוא 'סיָאבוַאק, יד ןופ רעדיל טימ

 רעגענ"רעדניק ןופ זעשזד ןקידװעגיװ םעד ןיא ןוא

 .ןסַאר עדמערפ ןוא ענעפרָאװרַאפ ךיז ןגיװרַאפ
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 ןבעל רעזנוא

 ,ןענישַאמ יד ןשיוװצ ןרָאי יד ןרטַּפ רימ
 ,קרעמ יד ףַא ןבעל סָאד ּפָא ןעװַאה רימ
 ןענירג רעדלעװילדָאנ ערעווש טימ טײװ טשינ ָאד ןוא
 .גרעב קַאדנָארידַא יד ןוא סליקסטעק יד

 ןעָאש לפיוו ,ךע ,עקינוז יד ,געט יד ןופ ןוא
 !דרע'רד רעטנוא ןענַאב ןיא רימ ןרָאפרַאפ
 --ןעָארגרַאפ טכַאנ ןוא ךיור טימ ערעזנוא ןעלמיה יד
 .טרעשַאב ונוא זיא יװַא וַא ,ךיז ןַײא ןדער רימ

 ,ןענינַאב זנוא ןקעװ לגייפ ןייק טשינ ןוא ,ןוז יד טשינ ןוא
 :ימ רעזנוא וצ טשינ זנוא טײלנַאב דילכעטסַאּפ ןייק
 --ןענישַאמ ןוא ןענַאב ןופ גזַארבעג ,שיורעג
 .ירפרעדניא ןדעיַא סױרַא טעב ןופ זנוא ןסייר יז

 ,ןפַאש ןוא ןטעברַא רימ רָאנ--קידנעטש ,קידנעטש ןוא
 :טלעו יד ןייז קיצניװ תמָא ןַא ףַא ונוא טלָאװ'ס יװ
 ,ןפַאה רעטײװ ַא טיצ ןוא זנוא רדָסּכ טעינַאמ עס
 ,טלעצעג םענעגייא ןופ תומַא-ּתִלַד יד ןיא ןביילב ןוא
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 געטרעמוו

 ,לגיצ ןוא ןייטש ןטילגעצ טימ ןעילג ןסַאג יד

 ;טלַאפסַא ןטמערַאװעצ טימ ןקיטש ןועװ יד

 --טלַארּפעגפוא רעליימ טנזיוט טָאה ןוז יד

 .לגילפ עקידװעמַאלּפ טימ טניװ רעד טַײװ עס

 --לגיר רעדעיַא טייטש טלגירעגפוא ןוא

 .טלַאּפש רעדעי ,רעטסנעפ ןוא ריט ןטרַאװ עס

 --טלַאפ ןטָאש-טנװָא רעליק רעד יב רָאנ

 .לגיט ןקידרעייפ ןיא טָאטש יד ךיז טלרד

 .לניז ַא יװ--רעטסנעפ עלַא ןיא ןוז יד
 ,לנימ-לגיצ ןיא ףיוה ןיא ךיז ןליּפש רעדניק יד

 ;טקַײװעגסױא ןרערט ןיא--עלָפֹוע'ס לגיו ןיא

 ,טגַײלעצ לעװש רעד ףַא רעקידעכַארּפ ַא טנוה רעד

 --לגיּפש רעטכיוהרַאפ ַא--למיה-רעּפוק רעד

 .טגַײב ןוא טקירד סנקור יד ןוא רעכעד יד
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 געט עלַא יו

 ,רעביא ןעייג סנגרָאמירפ עקינז יד
 ;געט-ןגער ערעווש יד ןָא ןעמוק עס
 ,רעבירַא ךיז רעביא ךיז טגייב יז ,לעז יד
 .גערב ןדעי רעביא ךיז טסיג טייקרעווש יד

 ,עװַאק טימ טיורב ןייד ריד ןגיײװש ןיא טסע וד
 :לעװש עפיט ןייד שינעגַײװש ןיא טסוָאלרַאפ
 ,עװַאה ןוא שיור ןיא ךיז ןגיװ ןסַאג יד
 .לע ןוא רַאק טימ ךיז ןגָאי ןסַאג יד

 ,רעּפעש יד וצ רעטנורַא טסרָאפ וד
 .לעװש עטספיט יד ןוא עטסכעה יד ּפָא טסּפַאלק
 ,רעּפעטש ַא ןייז אנקמ וצ סָאװ ָאטשינ
 .לעז ןייז םיא ןעיירפרעד לָאז סָאװ ָאטשינ

 ,ןגַײװש ןדימ ןיא קירוצ םוא ךיד טסרעק וד
 ,וָאט ןרעוװש םעד ליטש רעבירַא טסנַאּפש וד
 ןגַײצ ןרעטש יד ךיז ןעמענ עס זיב ןוא
 --גָאר םעד ףַא ןּפמָאל יד ףוא ןטכייל'ס ןוא

 ,ןגַײנרַאפ טכיזעגנָא ןייד ךיז רַאפ וטסוט
 :גָאז ַא ןיילַא ריד וטסוט ןגָאז ןוא
 ,ןגַײלרעדינַא ור ןיא ּפָאק םעד טציא לעװ'כ
 .גָאװ עצנַאג יד ךיז ןופ ןפרַאווּפָארַא
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 לרֹוז ןיימ

 ,עסַאנ ןוא עטלּפענרַאפ --געט יד

 ;טימעג םעד ףַא טקירד טייקרעווש יד

 ,אֹׂשַמ ַא רעטנוא יװ ךיז טנעװַאב טָאטש יד

 .טירט עקירעבַאלש טימ ןזַײרּפש ןסַאג יד

 ,ןעַײר-רעגנוה טימ ךיז ןעיצ ןגָאר יד

 ;ןייב ןזיב ךיז ןַײא טסערפ ,ןַײא טַײרד ץענ יד

 --ןעַײטש סָאװ ,יד עלַא טימ זיר ןיא ייטש ךיא

 .ןייג וצ ןיהואוו ָאטשינ גָאר םעד ןופ רעטייוו זיא'ס

 ,ןסַאמ יד ןופ לרֹוג רעד טרעשַאב זיא רימ

 ;ץלָאטש ךיא גָארט ןטקירדרעטנוא ןופ טסַאל יד

 --ןסַאג ןיא ןרעַײפ יד ייב ךיז ןעמערַאװ וצ

 .ץלָאה לטַײש ַא ,ןָאּפש ַא רעקידַײרפ ַא וצ-גָארט'כ

 --ןוגינ ַא ,דיל ַא ,טרָאװ ַא וצ-גָארש'כ

 ,סַאּפש םוצ יװ ןבעל ַא טייקיניילק ןייק טשינ זיא'ס

235 



 ןגיּפשעגסױא ןבעל סָאד םוטעמוא ןופ טָאה'ס זַא
 .סַאג רעד ןיא רעדנואוו זייב ףַא יו טלעטשעגסיוא ןוא

 ,רעטעוו עליופ'ס ןרעוועג טעװ קיבײא טשינ
 ;סיורָאפ ןעמעלַא טימ ,ןעמעלַא רַאפ ןייג לעוו'כ
 ,רעטעּפש רעד --רעקינַײּפ רעד זיולב ןביילב טעוו'ס
 .זיוה ןיא ךיז ייב ךיז ךעלטימעג טציז סָאװ

 ,ןטניוו-רעטיװעג יד רעבירַא רָאנ ןלָאז
 .לַײװ ַא יו זיא--קעװַא רָאנ םיוק --ןַײּפ עטסרעווש יד
 ,ןטניה ןופ סטכעלש סָאד ּפָא טדַײש לַײונקלָאװ רעד
 ,לַײװרעַײּפ רעד סיורָאפ --ףוא טכייל ,ףוא טייג'ס
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 רעטײרעּפָא רעד

 ,ינעג םעד ןיא ןוטעגנײרַא ױזַא זיא רע
 .ןבעל ןיא ןעוװעג טשינ ךַאז ןייק רעמ טלָאװ'ס יװ
 ,ןבעוװש ןביוט רעטסנעפ יד רַאפ טשינ טעז רע
 .ַײנש ןופ ךיז ןצלעמש סָאד --ןוז רעד ןיא רעכעד יד ףַא ןוא

 --ילר ךָאנ ַײר ,ןענישַאמ יד רעביא ,םיא םורַא
 .ןגיובעג ןײלַא רע יװ ערעדנַא ךָאנ ךַסֵא
 ,ןגיוצרַאפ רעװש לטַײה ַא טימ יװ ץלַא זיא'ס
 .יירשעג ס עטקינַײּפעג ןופ םיא טשיור רעוא ןיא

 .טרעװשַאב רע זיא טכענק תורֹוד עגנַאל טימ

 ,םִיַרצִמ ןיא םותיּפ ןופ טכענק יד טעז רע
 --,םִיַלָשורי ןופ םיִלֹוג יד --םיור ,לבָּב ןיא
 .דרע רעד םורַא טכענק טימ ,עזָאלדנע ןַא ,טַײק ַא

 --ןרעטש ןקירעדינ ,ןלָאמש ןייז ןיא ןוא
 ;טירב ןוא טנערב ןוא םוא טעשזדנָאלב רעייפ ַא
 .--ןרעלקרַאפ ףמַאק םעד ןיילַא טשרע טָא טלָאװ רע יװ ןוא
 .דילטייהיירפ ןופ גנַאלק רעד שיורעג םעד ןופ ףוא טייג
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 רעטשטנַא ןַא - רענייא

 .טקעעג םיא רַאפ ץלַא ךיז טלָאװ'ס יװ ,טזָאלעגּפָא זיא
 ,קרַאּפ רעטסעה ןיא געט עצנַאג טציז
 ;קרַאק ןייז ףַא ןגעלעג טָאטש יד טלָאװ'ס יװ ,טקירדעג
 .טקעמרַאפ ןוא שטשוטמ םיא רַאפ זיא גנידצלַא ןוא

 --.טקעדַאּב םיא םישוח יד טָאה טייקפַאלש ַא
 ,ןביוט יד ןוא ןעלרעּפש יד ךיז רעּביא טשינ טעז רע
 ,ןביוטש ןטרָאג לקיטש סָאד -- רעדניק ןופ ליּפשעג םעד ןופ
 .טגעז ןוא םורַא טמוז עס יװ ,טשינ טרעה ןוא

 --טגעװַאב ןוא ךיז טגער ןוא טשיור ןבעל סָאד
 ,טקערטשעגסיוא ךיז ָאד עקַײד טלָאװ רע רָאנ
 ,ןטעכָארטש יד ייב געװ ןיא ,זיא רע סיורג יװ
 ,ןטערט ןוא םיא רעביא ןעשטּפָאט רעדעי לָאז
 --,ןדנואוועצ ןוא םיא בייל סָאד ןקיטולבעצ
 .ןדנואוושרַאפ טרעוו ןבעל לסיב עטצעל'ס יװ ךָאנ ןליפ ןוא
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 שטנעמ ַא --רענייא

 .ןעמָאנ ןייז ןופ טשינ טסײװ רע זַא ,טלמוטעצ ױזַא
 ,ןגיוצעגפיונוצ ןוא טלּפענקעגוצ טייג
 ,ןגיוא עזייב ןופ קוק רעד טגלָאפרַאפ גנערטש םיא טלָאװ'ס יװ

 .ןעמָארק יד טימ ןסַאנ יד ייברַאפ טייג רע תעב

 ,ןעמָאנ ןביל םעד קנַאד ַא ,זױהַײפַאק ןיא רָאנ

 ,ןגיוברעטסנעפ ןפיט םעד רַאפ לקניוװ ןיא

 ,ןגױא סנשטנעמ ןופ טלעטשרַאפ ןוא ןליוהרַאפ

 --,ןעמוָהּת ערעטסניפ ןופ טעװעטַארעג ךיז טלָאװ רע יװ

 ,ןלעטשעצ שיט םורַא ןלוטש יד ךיז רע טמענ ָאד
 ;ןלעפ טשינ רָאה ןייק לָאז סע --ןטייװצ ןגעק םענייא ךיילג
 ,ןגיינ ךיז טמענ ןוא טסירג ןוא ךָאנרעד סיוא ךיז טיירד רע
 ;ןענַאטשעג םיא ןועק ןוא רעװ ןעמוקעג טלָאװ'ס יװ
 ןענַאװ זיּב טייטש --ןוא סױרַא לוטש ַא טקור רע
 ןגײלוצקעװַא טוה םעד טמענ םענייא לפיוו ןוא
 .ןצעז וצ םעװקַאּב ךיז ןוא
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 רעטרַאנעג רעד

 ייליבוי ןקירעי קיצכעו ןייז וצ ןעזייר םהרבַא ןביל ןיימ

 ןלעװ סעּפע טלָאװ רע יװ טדער ןוא טדער רע
 ,רָאװ יד זיולב ןלייצרעד ןעמעלַא רַאפ
 ,רָאלק ןרעװ ןדעי רַאפ לָאזס ,ןלעװ טלָאװ רע יװ
 ,ןלעטשרַאפ ןוא ןליוהרַאפ טינ טשינרָאג ליװ רע זַא

 ,ןלעה ןעלקניו עלַא ,ןענערב ןּפמָאל יד
 ;דײר ענייז ןעגניז סע ןוא טגניז רעייפ סָאד
 טיירג סעּפע רַאפ ןייז טלָאװ רע יװ ,טרעה עמ
 ,ןלעטשוצנייא ןבעל ןוא בַײל סָאד

 ,ןלעז עקידרעמולש יד ןָא טליפ טײקמערַאװ ַא
 .ןענערב ןקַאב יד ןוא ןטכיײל ןגיוא יד
 .ןענעק ןעמ טלָאװ ,ןלעװ טציא טלָאװ רע סָאװ ןוא ,טדער רע
 ,טיײרג ןיוש יז ןופ רערעדעי זיא'ס ,טעז רע זַא ןוא
 ,ןלעפעגליואוו ןייז לָאמַאטימ רע טליפרעד
 .דייר ענייז טימ טניימעג רע טָאה סָאד טשינ זַא ןוא
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 ןגיוא עלַא רַאּפ

 ןטיײװ םעד ןיא .ןגָאט רעדיװ סע טמענ טציא
 ןטעוליס יד ךיז ןטייב חרזִמ ןופ לקניוו
 --ןטערַאנימ ןוא טנעװ עטקנעװשרַאפ-בלַאה ןופ
 .ןטייצ עקידלֹוּבמ עזייב ןופ תוברוח

 ןטייז יד ייב ןטעלג ןוא ךיז ןרַאש טמענ טכיל ,גָאט
 .ןטענָאירַאמךטעוליס עקידהִיַח-הנושמ יד ןופ
 ןטעלעקס ךיז ןרַאּפש רעפרַאש .ןטָאש ןוא טכיל טרעוװ'ס
 .ןטייקיטכיל --ןטײװ עכיוה יד וצ וצפורַא

 הָרֹובק ךָאנ ןופ ךעלגרעב ןשיװעצ סױרַא טכירק'ס ןוא
 הָרֹוצ ענעגיוצעגסיוא ןייז ;טלַאטשעג עקיכָאנק ַא
 טנַאה רענעביוהעגפוא ןַא טימ ןוא--!ןוז ,ןוז :טכיל םוצ ףורַא
 ןשינעפיט רעבירַא ,רעקיכָארבּפיש ַא יװ
 ןשיוצ ,ןשינעלגָאװ עגנַאל ךָאנ ,טעזרעד
 ,דנַאל :םולָח ןייז רָאװ ףַא דנַארלמיה ןוא םִי םעד
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 ונילירפ

 ,גיוצ רעלופ ַא ךָאנ טפיול טניה עטַאשט ַא
 ;סיורג טלּפָאט טרעוו ןוא ךיז טקערשרעד ץַאק ַא
 ,זיוה ןדעי רַאפ דרע-גנילירפ רעליופ טימ טקעמש עס
 .קיױּפ ַא יװ קישיור ןוא דנור ןוא לופ טרעוו גָאט רעד

 ;ןױא סָאד טלַאפ'ס ואוו ,זיוה ןדעי רַאפ טילב גנילירפ רעד

 ,ןביוש יד טצוּפ עמ ,סעקינַאג יד טברַאפ עמ

 ;ןבױט יד גַאלשנביוט ןופ טביירט לננָיי ַא

 .גיױט רע סָאװ וצ רערעדעי ךיז טמענ ןביוהרעד

 ,ןענָאלַאב ןוא ןלַאב טימ ךיז ןליּפש רעדניק יד
 ;ןעַײרשעג עקידַײרפ טימ ןלעה ןסַאג יד

 ,ןענָאילק יד ןוא סעּפיל יד ןבעל רעטיול ןרעװ עס
 ;ןסָאורַאפ טּפַאז טימ לֹופ ןרעוו ןגייווצ יד
 ,ןסָאלשעגפוא טרעוו--טרעיעג טָאה עס סָאװ ןוא
 .ןעַײװ ןבעל טימ טמענ --ןפָאלשעג זיא סע סָאװ ןוא
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 גנונַאמרעד

 ,ןטרָאג ןיא ךיז ןוײװַאב ןטסירבטיור יד

 ;ןגער ףַא טיירש ץלָאהקיּפ רעטקעלפעגייורג רעד

 ןגעטש-ןטרָאג יד סיוא ןכיילג רענטרעג יד

 .ןטרָאיַאב ַא ןיוש --םיוב ַא םורַא טרָאד ןוא ָאד ןדיינש ןוא

 --,ןלעווק עטלַא יד ןוא ,ךיז טליּפש גרַאוװגנוי סָאד
 ;סעמַאמ טימ ןוא רעדניק טימ טשיור ןטרָאג רעד

 ,סעמַאלקער ןוא ןעמָארק טימ --טָאטש יד םורַאדנור ןוא

 .ןלע טימ ןוא סָאטױא טימ ,סקָארט ערעווש טימ

 ןגיל ןלוטשנעל ףַא זױהנקנַארק םעד רַאפ ןוא
 ,ןעגניז לגַײפ ןרעה יז .ןוז רעד ןיא עקנַארק יד
 ןעגנילרעטעמש עטרילָאקידַײז ןעעז ןוא
 ;ןגיו ךיז סעקלדיוה יד ףַא רעדניק עניילק ןוא
 - ,םיפוג עקנַארק ערעייז טימ ןוז רעד ןיא ןגיל יז
 .ןפור עגנוי סגנילירפ םולָח ןיא יװ ןרעה ןוא
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 קרַאּפ סקנָארב ןיא

 ,ןגייווש ןוא טכַאנ טימ ןענעטָאש רעמייב יד
 :סעמַאמ טימ ןוא רעדניק טימ טשיור ןטרָאג רעד
 ,וומַּת ןופ גָאט רעסייה רעד סיוא טייג טייז-ברעמ ןיא
 .ןגייטש סנקלָאװ עטנוב עטצעל יד גרעב יד ףַא ןוא

 ,ןגייווצ עלעקנוט יד ןיא ךיז טגניועצ לטסירבטיור סָאד
 :זלמרעדעלפ יד ןרעטַאלפ רעמייב ןוא ּפעק רעביא ןוא
 ,זַײװכעלסיב ןטרָאג םעד ןופ ךיז טייועצ ,טייג עמ
 .ןגייצ ןרעטש יד ךיז ןעמענ ןעָאלב ענעפָא יד ןיא ןוא

 ,ןטרָאיַאב ַא ,םיוב ַא רעטנוא ךעלדיימ ןוא םירוחָּב הרבָח ַא
 --:רעדיל עקידנעקנעבשידַיי ןיא קיצרַאה ךיז טייגרַאפ
 ,ןרָאי עשירעמיורט טימ םייה עטלַא יד ףוא טגַײטש'ס
 -- ,ןרָאק ןשיוװצ גנעגריצַאּפש ,ךייט ַא ,דָאס ַא
 --,רעדירב ,רעטסעווש יװ סנייא טימ סנייא טרעוו טנָאנ ןוא
 ,ןטרָאג ןיא טמוז ןוא טגניז טנווָא-רעמוז רעכייוו רעד
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 קידבוט-םוי

 --,טמוז ןוא טנניז ןטרָאג ןיא לַאפרעסַאװ רעניילק רעד
 .טירט יד קידבָשוימ ןטסעמ ןשטנעמ יד
 ,טיוצ רעסײװ רעד טלַאפ סעיצַאקַא יד ןופ
 .טמורב ןוא ךיז עבַאשז ַא טזָאלב רעסַאװ םעד ייב ןוא

 ,טירט יד קידבָשימ ןטסעמ ןשטנעמ יד
 ןייג ןעמעוו ןטלָאװ יז יװ ,ןעלכַײמש ,ןקוק ןוא
 .ןייר ןוא טורעגסיוא ,ןפָא םיִנָּפ סָאד ;ןגעקטנַא
 .טיצ ןקלָאװ רעסיײװ ַא יולב ןטייװ ןיא

 .טַײרּפשרַאפ ץלַא ףַא גָאט-בוט-םוי ןופ ור יד
 ;טצוּפעגסױא ןוא טמַארעגפוא רעדניק יד
 ,טצוטש ןוא טעװעטנַארפ רעייגיקידייל רעד

 ?טצונ ןבעל ענייש סָאד סָאװ ףַא טסײװ רעװ :טכַארט ןוא
 ,טַײװק עיולב יד יולב טילב םיא יב ץַאל ןיא

 .טַײװ ןוא טיווצ ןסיז טימ טניװ רעד טקעמש'ס ןוא
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 ונורעטיילסיוא

 -- ,ןגײװצ יד ףַא ןעקַאװק סעבַאשז-ךטרָאג ענירג יד
 ,טנגערעג גָאטרעמוז ןביל ןצנַאג םעד טָאה עס
 -- ,טננעג רעד ןיא קיטכַאנרַאפ ףוא טכייל ןוז יד
 .ןגייטש טמענ ךַײט םעד ןופ לּפענ רעסיײװ ַא

 .ןגעװַאב ןָא ךיז יינסּפַא טבייה ןבעל סָאד
 ןעיירשעג יד ןוא דיירפ יד .לָאב ןליּפש רעדניק יד
 .ןעַײלַא ןוא ןסַאג ,ןטרָאג םעד ראג ןעגנילקרַאפ
 ןגעלעג גָאט ןצנַאג םעד זיא סָאװ ,ץלַא ןוא

 ,רעטעלב רעטנוא ןוא דרע'רד רעטנוא ןגער ןיא
 .רעטעװ ןופ טַײב םעד טליפרעד לָאמַאטימ טָאה
 :ןגעװַאב ןוא ןגער ץלַא טמענ טעּפמיא ןַא
 ,ןגעז סרעגנירּפש יד ןוא סרעּפַאנק יד ,טגניז לסָארד יד
 ,טייגרַאפ ןוז יד ּפָארַא ךייט םענעדלָאג םעד טימ ןוא
 ,טײװרַאפ ור-טנװָא ןיא דליב ךָאנ דליב ןוא
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 דנַאלײא ינָאק

 ןוזרעמוז רעד ןיא טרעבליז גערבדמַאז רעסייוו רעד
 ;ןפיש טימ ןוא עקידנדָאב טימ טמיוש ןוא טשיור ןוא
 ,ןפיט רעביא ךעלפיש ןיא ךיז ןגיוו "סרעטער, יד
 .ןולַאב רעגיזיר ַא טבעווש זוהדָאב םעד ףַא ןוא

 .ןָאהרעטעװ רענעדליג ַא טייטש ןטיײװצ ַא ףַא ןוא
 ,קיומ רעקיאיירש טימ ןוא ,םֵלֹוע רעד ,םִי רעד טשיור עס
 --,קירק ןוא ןיה ןוא ּפָארַא ,ףורַא 'ּפול-עדיּפול, טימ
 .ןָאפ רעטרילָאק ַא טימ דָארנזיר סָאד ןעמעלַא רעביא ןוא

 ,רענעמ ,ןעיורפ ,רעדניק טימ טדנעלב קירבריצַאּפש יד ןוא
 ;ןעייומ ןוא ךעלגעװריצַאּפש ,סעידעמָאקַײרד טימ
 ,רענעפ יד ןרעטַאלפ'ס ןוא ןרעיילש ןעייוו עס
 ,ןעיירשעג עשהיַח ןכַאמ ,ןצנוק ןזייוו ןצַאיַאּפ
 ןעצ ןטנעס רַאפ ןײגוצנײרַא ןעמעלַא ןטָאר ןוא
 .ןעז רעדנואוו טנזיוט ןגיוא ענעגייא יד טימ ןוא
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 לָאטיּפש םעד רַאפ

 לָאטיּפש םעד רַאפ ןטרָאג ןליטש ןיא
 ,ןטָאש ןיא ןלוטש ףַא עקנַארק יד ןגיל
 ןטָארב ךיז ןוא ןוז רעד ןיא ןגיל ערעדנַא
 .לָאטיּפש םעד רַאפ ןטרָאג ןליטש ןיא

 ,לָאטש ןוא ןָאטעב טימ --םורַא ןסַאג יד
 ,ןענַאב טימ ןוא סרַאק טימ ,ןשטנעמ טימ ןשיור
 ןענַא ןוא ןטרָאג ןיא ןגיל עקנַארק יד
 ,לָאמַא ןטיײװ ןופ ןבעל עקישיור סָאד

 ,ןעייגרַאפ ,ןעייג ןוא ןעמוק ןרָאי יד
 .ייברַאפ ןשיור ןענַאב יד ןוא סרַאק יד
 ,ןעיירד ןייא ןיא ךיז טלַאה עס ןוא ,דָאר ַא ןבעל סָאד
 - ,ַײנסָאדּפַא קירק טשינ טמוק --קעװַא זיא'ס סָאװ ןוא
 ,לָאמַא םעד שיורעג ןיא ןרעה עקנַארק יד
 ,לוקרעדיװ סָאד געװ ןמַאזנייא ןַא ףַא יװ
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 יַאמ רעטשרעל

 ,ןרעװקס עלַא ןופ רעווקס רעד --רעווקס ןָאינוי ןיא
 ;טלמַאזרַאפ רעטעברַא טנזיוט-קילדנעצ ךיז ןבָאה
 --טלמַאטשעג םיוק ןוא ךיז ןיא טקיטשעג טָאה עמ סָאװ ןוא
 .ןרעה וצ טזָאלעג טלעװ רעצנַאג רעד רָאג ןפָא ן'טָאה

 ,ןטינשרַאפ דנוב ַא ךיז ןשיװצ רעצרעה ןבָאה עס
 ;ןרַאה יד רַאפ ארֹומ יד ךיז טָאה ןוטעגּפָא ןוא
 ,ןרַאּפש ןעמונעג ןעמעלַא ןופ ךיז טָאה דיירפ עדליװ ַא
 .ןטיבעג ץרַאה סנדעי ןיא סָאװ ךיז טלָאװ'ס יו

 ,ןגיוא עלַא ןיא טילגעג טָאה טײקידרעּפָאה ַא
 ;ײנסָאדּפַא טפעשיקעג טָאה ןבעל ַא
 ,ןגיוטשעג-טשינ זיא --ןעוװעג זיא סע סָאװ ןוא
 ;יירפ ןרָאװעג זיא --טקירדעג טָאה עס סָאװ ןוא
 --ןרעטש ןדעי רעטניה ןבעל ַא טילגעג טָאה עס סָאװ ןוא
 .ןרעװ ןוא ךיז ןטלַאטשעג וצ ןָא לָאמַאטימ טבייה
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 יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןופ דיל סָאד

 ,רעטסוש ַא ןעװעג זיא ָאקַאס

 --;שיפ טימ טלדנַאהעג טָאה יטעזנַאװ

 עדייב טצעזעגנירַא יז טָאה עמ

 .שינעגנעפעג ןיא סָאריעדַאמ טימ

 ,רעדרעמ ַא ןעװעג זיא סָאריעדַאמ
 :טדנעשעג ןוא טעגרַאהעג טָאה
 ,םענעי וצ ןעװעג זיא ײװ זַא
 .טנעה יד ןיא ןײרַא םיא זיא סָאװ

 יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס
 :טביורעג טשינ ,טעגרַאהעג טשינ ןבָאה
 שרעדנַא ןבָאה יז סָאװ --אטֶח רעיז
 .טביולנעג דנַאל ןופ ןרַאה יד יװ

 --טייהיירפ ןופ טמעלָאכעג ןבָאה יז
 --געװ ןיא רעייפ ַא -טיוט רעד

 ןעננַאגעג ,ןעגנַאגעג ןענעז יז
 .קערש ןָא ןוא טסורב רענעּפָא ןַא טימ

 --יטעונַאװ ןוא ָאקַאס
 --,טיונ רעד ןופ רעדניק יײװצ
 םיִנָּפ ןופ סיײװש טימ ןבָאה יז
 .טיורב לקיטש רעייז טנידרַאפ
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 ,ןעמונעגוצ טָאה טוט רעד

 ;טרעהעג קידנעטש טָאה טוט םעד סָאװ

 ןרעהעג ָאקַאס ןוא יטעזנַאװ

 .דרע'רד ףַא עקידעבעל יד

 --ןדייב יז קידנענַאמרעד
 --!ןייז ןעמָאנ רעייז לָאז טשטנעבעג

 ןדיירפ ןופ ףוא טייג ץרַאה סָאד
 .ןײש רעטיול ןופ געט טימ

 --ןעיולב ןוא ןוז ןופ דנַאל םעד ןופ
 -- ,טלָאר עס ןוא דָאר ַא - ןבעל סָאד
 לֹוַמ עיורג סָאד יז טָאה
 .דלָאג ןופ דנַאל ןיא ןפרָאװרַאפ

 ,ןצעג ענעדלינ ןופ דנַאל ןיא

 ;רַאה ןוא ףַאלקש ןופ דנַאל ןיא

 ,ןצעג ענעדליג ןרַאה יד רַאפ

 .רעֶצ ןוא טוט --.ןפַאלקש יד רַאפ

 -- ,יטעונַאװ ןוא ָאקַאס רָאנ
 --טיונ רעד ןופ רעדניק יד
 ןבעל סָאװ ,יד טימ ןבעל ײז
 .טיוט ןוא ףמַאק ןופ ןבעל ַא

 ,עטסוי יד ,עקיּביײא יד טימ ןוא
 --שיט ןייא ייב ןעמַאזוצ
 ,רעטסוש רעד ,ָאקַאס --ןציז
 .ׁשיִפ טימ טלדנַאהעג טָאה סָאװ ,יטעזנַאװ ןוא
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 גנולדדנַאװרַאֿפ

 ,טַארקָאטסירַא רעד ,ןָאטרָאמ .ט סַאמָאט ױזַא יו
 .(ךיילנַאב ןשטנעמ עלַא טימ שטנעמ ַא ןרָאװעג זיא

 טַאטש ןצנַאג םעד ךיז ןופ רע טָאה לָאמנײא טימ
 .טײרפַאב םיא ןופ ךיז ןוא ןפרָאװעגּפָארַא
 ,טיירטש םוצ טיירג ןענַאטשעג דָארג זיא קלָאפ סָאדו
 .(דַארג ןטסכעה םעד טכיירגרעד טָאה טײקטנַאּפשעג
 --,טַײרַאב ךָאנ עגֶר ַא טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא
 --טַאט ןייז טימ רעכיז ןזעװעג טשינ ךָאנ זיא רע
 ,טַארקָאטסירַא רענעזעוװעג-טשרע רעד ,רע טָאה
 .טַײנַאב ךיז ןשטנעמ רעדנַא ןַא רָאג ןיא

 ,טַײב רעצנַאג רעד ,םיא ןיא שינערעקרעביא יד
 ,לוקרעדיװ ענעגייא סָאד יװ ןעמוקעג ץלַא זיא'ס
 לָאמַאטימ טָאה טײקנגױצעגנָא יד
 טַאמ ןיוש ןעוװעג טלָאװ רע יװ ,ןזָאלעגּפָא ךיז
 ...ףַײטש ןוא דמערפ רדֵסְּכ ךיז ןטלַאה ןופ
 --ףַײר סעּפע ןרָאװעג םיא ןיא טלָאװ עס יװ ןוא
 --.טרעקענּפָא ךיז ןײלַא ךיז ןופ רע טָאה
 ,דרעפ ןופ ילפ רעד :דליב ַא ףוא טצילב'ס
 :ךרע יד שזַא טלדניווש עס ,ףַאלעגטעװ ַא
 ,טיירטש םוצ טיירג ןסַאמ--רעדיװ םעדכָאנ ןוא
 .דַארג ןטסכעה םעד טכיירג טײקטנַאּפשעג
 ,טרעהרעד ףור ַא ףיט טלָאװ רע יװ --לָאמַאטימ ןוא
 ,טייצ רעטכער רעד ןיא ךָאנ ,ךיז ןזָאלעג רע טָאה
 .דַארַאּפ ףַא יװ ,טיירטש ןיא ןעמעלַא טימ
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 רעטכיד רעד
 .טפַאשטניירפ רעקיצרַאה ןיא ןעניסעיל .א

 ןבעל ןייז טלָאװ'ס יװ ,ץלַא וצ טפעהַאב ױזַא זיא רע
 ,ןטייצ ענעגנַאגרַאפ ןופ ךשמָה ַא ןעװעג
 ,ןבעװעג ןופ רעטנָאלּפ םעד ןיא טלצרָאװ בײהנָא ןייז
 .ןטײװ עקידנעמוק ןופ ןעגנואעז ןיא --ףוָס ןייז

 ;ןשטנעמ טימ ןוא םיִׂשעַמ טימ סנייא זיא רע ןוא

 ,הָיַח ןוא שטנעמ ,םמֹוד רעדעי טדער םיא ךרוד

 ;עיירפ ַא -טלעװ עיינ יד ףוא טייג גנַאזעג ןייז ןיא

 .ןשטנעב ךיז םיא טימ רעטזָאלרָאװרַאפ רעד טוט --טזָאלרַאפ ןײלַא

 ,ןעמיוצ ןוא גרעב ,ןלָאט ךרוד םָארטש רערָאלק ַא
 ;תֹונָּכַס ןוא םערוטש רע טגָארט ןפיט ענייז ןיא
 -- ,ןעמָארטש עשירפ ץלַא גנַאג ןיא ךיז ןיא ףוא טמענ
 ;סיורג ןוא םיא טימ שירעלַארּפ ןעייטש ןגערב יד
 ,ןעמָאז עיינ רַאפ גנורעּפכורּפַאב ךיז ןיא טגָארט רע
 ,תונָבל ןוא ןענוז ,למיה םעד ךיז ןיא טגָארט רע
 ,סיורָאפ ץלָאטש ןוא טקרַאטשעג טייג ןוא
 .סוניקוא ןקיבײא םוצ ,טעטש ךרוד ןוא רעדנעל ךרוד
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 דרע רעיינ רעד ףַא

 ,ןגער-רעמוז ןקינוז םעד טימ ןעגניז רעכעד יד
 ,ןזָאלעוּפָא ןוא ליטש ןעייטש ןענָאילק עדנור יד
 .ןגעװ עסייוו טימ קעװַא גרעב ןעייג קידייל ןוא ,ןזָארג יד ןיא ,רעמייב יד ןיא טור טניװ רעד

 ,רעטצענעגכרוד ַא קַאּפךוא-קַאס טימ טייג רעיײג רעד

 ;ןזָארטש טימ ןוא ןגעטש טימ - ףרָאד סָאד סיורָאפ םיא רַאפ

 ,ןזָארג יד ןיא רעבירַא געוו ןרעביא ןעגנירּפש ןזָאה ײװצ

 .רעטצעל ַא ,רעקיצנייא ןַא --ןיילַא טייג רעייג רעד

 ,טײקטַאז טימ ןוא עפָש טימ ןעמעטָא רעדלעפ יד
 ;טײקטַאמ רעסיז ַא טימ ןגעז ןלירג יד
 ;עסָאק ןוא ןישַאמ-דיינש יד טפרַאש רעמרַאפ רעד
 ,הסֶנרַּפ ןופ ןוא דניק ןופ ,בײװ ןופ טכַארט רעיײג רעד
 ,דרע רעיינ רעד ףַא לקניװ ןגייא ןַא ןופ ןוא
 .טרעשַאב ןייז ןבעל ןיא ךָאנ רעפָא םיא טעװ סָאװ
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 געװ םעד טימ

 ,דלעפ ןרעביא ןגער םעד טימ ןעייג סנקלָאװ יד
 .טסוק ןוא םיוב ןעייטש ןשַאװעגסױא ןוא
 ,טסורב רעד ףַא ןּפָארט ןדעי ייב ףוא טכייל ןוז יד
 .טלעו רעד ןיא ןפיול יז ,דלָאג טימ לופ ךעלכייט ןוא

 ,טלעצעג סעדיווטעי ךיז טגניזעצ ןבלַאװש ןטסענ טימ

 ;ףױה סעדעי--רעדניק טימ ןוא תופֹוע טימ

 ףױרַא גרַאב ןוא ּפָארַא גרַאב רעקַא ןייז טימ ןוא

 .דלעפ ןייז ןַײװנסַאּפ רעמרַאפ רעד טדיינשעצ

 ,טלעצעג וצ ןוא טלעצעג ןופ ,ןגעו יד טימ ןוא
 .טייג ןוא טייג ,רעיײג רעד קַאּפ ןייז טימ טייג

 ,טַײז ןוא טעװענָארב ,טרעקַא רעמרַאפ רעד
 .דיירפ טימ טיורב ןייז טסע ןוא ךָאנרעד טדיינש רע
 ,דלעפ ןוא דלַאװ ןעייג ןגעװ עסייוו טימ
 .טלעװ רעד ןיא טרעדנַאװ רעייג רעד קַאּפ ןייז טימ ןוא

255 



 גָאט-נילירפ רעסייה ַא

 ןדנעל עריא רעביא ויב ךייט ןליטש ןיא טייטש יז
 ,טנעה יד טימ רעסַאװ ערָאלק סָאד ךיז וצ טרַאש ןוא
 ,ןדנעלב ןוא ןוז רעד ןיא ןעמיווש סעילַאװכ-רעדער יד
 .טנעלעג ריא רעביא טייטש עברעװ ַא ןופ ןטָאש ַא

 ,טנערב ןוא סױרַא סַאפרעטופ םעד ןופ זיא ןוז יד
 :עילוזַאז יד טעקוק רעסַאװ ןגעק לדלעװ ןיא
 טנעה יד טימ רעסַאװ ערָאלק סָאד ךיז וצ טרַאש יז
 .ןעילוטוצ ךיז וצ סע רעקרַאטש ןלעװ טלָאװ יז יװ

 ,ןדנעל עריא רעביא זיב ךייט ןליטש ןיא טייטש יז

 ;ןוז רעד ןופ יז טלעטשרַאפ עברעוו רעד ןופ ןטָאש רעד

 ,ןוה עסייוו יד ךָאנ טייג גערב םייב וק רעלעג רעד

 .ןדנעלרַאפ ץלַא ןלעװ טלָאװ יז יו ןוז יד טנערב עס

 ןַארַאפ זיא ןרַאש ריא ןיא טײקיטשרָאד ַאזַא ןוא
 ..קינַײװ ריא ןעװעג טלָאװ רעסַאװ עצנַאג'ס יװ
 ,קיניטש ןוא רָאלק ןוערב ןוא ךייט ןגיל עס

 .םִי רעקידרעּפוק ַא יװ - למיה רעד יז רעביא ןוא
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 גרעב יד ןיא

 ןגערב עסיײװ יד טשַאװ ערעזָא עיולב יד
 ,טכַאנ יװ גָאט ןעלשומרעיוא טימ טשיור ןוא
 --טכַארפ טימ לופ סעקרַאב ,ךעלפיש-רָאטָאמ טימ
 .ןגעװַאב ןייא ןיא ךיז טלַאה ןבעל קיטכיט ַא

 ןגעטש עסײװ טימ טגייטש ןגערב יד ייב ןוא
 ;ןכױה עיולב ,עדלימ ןיא דלַאװלדָאנ רעד
 ןכיוט סנקלָאװ עסייוו ,עניילק יד
 .ןגער-רעמוז ןקינוז ַא ךָאנ יװ טשינ ןרעװ ןוא

 ,ןגעז סרעּפַאנק יד ןוא ןעקַאװק סעבַאשז יד
 ;ןגײװצ יד ןיא ןּפַאלק ןגילפרעּפַאלק יד
 ;ןגייטש ןגעטש עכיוה ףַא ךיז ןזָאל סרעקיַאה יד
 ,ןגעלעג גערב םייב ןוז רעד ןיא זיא סָאװ ,הרבָח ןוא
 סעינָאמרַאה ןוא "סעקוי, ףַא םָארק רעד רַאפ ךיז טליּפשעצ
 .סעינָאלד יד ןיא ךעלטנעהרעּפַאלק טימ ץנעט סיוא טצנַאט ןוא
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 גָאטרעמוז רערעווש ַא

 ,ןצלָאמשעצ ערעזָא רעד ןיא טגיל ןוז יד
 .דלָאג םערַאװ טימ טגַײטש ןוא טפמַאד רעסַאװ סָאד
 ,טלָאמענּפָא יװ םורַאדנור ןגיל סמערַאפ יד
 .ןצלָאטש ףַא יװ ןעייג ןשטנעמ יד ןוא תֹוָמֲהֹב יד

 ,ןגעוװ ןוא ביוטש טימ געװ רעד טלָאר רעטנורַא גרַאב ןופ
 ;דלַאװ ןיא ןוא ןוָארג עפיט יד ןיא טגיל טניװ רעד
 טלַאבעגפיונוצ םורַאדנור ןגיל ץיה יד ןוא למיה רעד
 .ןגער ַא רַאפ יװ רעווש הָמֵהּב ןוא זָארג ןקירד ןוא

 רענייטש ןוא טערב ףַא ,גערב ןסייו םעד ףַא ןוא

 ,ןעגנַאלש ןוא ןטערקדליש יד ךיז ןעמערַאװ

 ,ןעגנַאז עפייר יװ ךיז ןגייב ןפליש עקנַאלש יד
 ,ןעמורב ןוא ךיז ןזָאלב ןגערב יד ייב סעבַאשז יד

 ,ןעמוז ןוא ןרעמוז סעיליל-רעסַאװ יד ןיא ןעניב יד

 ,רעמייב ןוא זָארג ןטרַאװ ,ןטרַאװ ןוָאלעגּפָא ןוא
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 קירעביוב

 ,רעביטש טימ ןוא ךעלדַײב טימ גרַאב רעד
 .ךיילג ןוא דנור--ןעײלַא עקינוז טימ
 ,רעביא טייג לעװש וצ לעװש ןופ דיירפ יד
 .ךייט רעיולב רעד לָאט םעד ןיא יװ

 .ךייר-רעדניק וד ,קירעביוב

 ,ןעניגַאב םעד טימ ףוא טייג דיירפ יד
 ;גנַאזעג ןשרעדניק טימ ןוא לגייפ ןוא ןוז טימ
 ןענירג ןוא ןקידלָאג ,ןעגניז רעדלעפ יד
 .גנַאג ןגנוי טימ ףוא ןעגנילק ןוא

 .ךייר-רעדניק וד ,קירעביוב

 ,טרעמולש ןוא טכַאנײב טמוז רעמוז רעד
 ;טכַאל ןוא גָאטיײב טוניז רעמוז רעד
 טרעמוז רעדניק טרעדנוה לָאמײװצ ןופ דיירפ יד
 .טכַאנ יא ,גָאט יא קירעביוב ןיא

 .ךייר-רעדניק וד ,קירעביוב
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 רעטסנעפ ץניימ רַאפ זיוה סָאד

 רעטסנעפ עניימ רַאפ

 .זיוה ַא ןעמ טיוב

 רעצעלק טגײלעגּפָא טָאה'מ

 .סיוטש ַא רעטערב ןוא

 טקעמשרַאפ טָאה ץליהעג סָאד

 -- .טָארט ןוא עלָאמס טימ

 רעטערב יד וצ וצ:לַאפ'כ

 .טַאלב ַא - רעסַאװ וצ יו

 -- ,לגניי ַא רעדיוו ןיב'כ

 / - דלעפ סָאד ןוא ךייט רעד

 רעדורב ןיימ ןוא רימ רַאפ

 .טלעוו ענעצנַאג יד

 ,לגניי ַא רעדיוו ןיב' כ
 .זָארג טַאלב ַא ףַא ליּפש ךיא
 טעשווה קירבַאפיגעז יד

 .זָארטש יד טקיביוטש עס ןוא

 ,טעשזוה קירבַאפ-געז יד

 .טפייפ לדער-םיוז סָאד

 רעדלעפ יד ףַא ייה סָאד

 .טפייר עס ןוא לעג טרעוו

 םירחוס טימ סעלָאק ַא

 .געוו רעד ןעריפ וצ טגנערב

 ,ץַאלּפ םעד ןקוקַאב יז

 .געז יד ,רעטערב יד
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 ,ןענעכער ןוא ןדער ייז
 ,טקנירט עמ ןוא טסע עמ
 רעזעלג ענעלָאטשירק טימ
 .טגנילק ןוא טלקניפ

 ןדער םירחוס יד

 .טעּפש ויב ןלייצרעד ןוא

 ,ןטייוו ךיז ןענעפע עס

 .טעטש ףוא-ןשיור עס

 טלָאמעד טניז לגָאװ ךיא

 ,סױא-טָאטש ןוא ןייַא-טָאטש

 ,לגניי םוצ טפַאשקנעב טימ

 .סיוארָאפ םולח טימ

261 



 רעטייר רעד

 --טנַאװ רעד ףַא ךיּפעט םעד ןיא רעטייר רעד
 .ןרָאלרַאפ געװ םעד דלַאװ ןיא דגַאי תַעב טָאה רע
 ,ןרָאצ ןוא סָארדרַאפ טגנעה ןעמערב ענייז ףַא
 .דנַאנַאכָאנ סנייז דרעפ'ס רע טגָאי ןרָאּפש ענייז טימ

 ,טנַאקַאב טוג םיא זיא ,ךיז טכַאד ,טנועג יד
 ,ןטײר ןייז ןיא זיא טייקרעכיזטשינ ַאזַא ךָאד ןוא
 --.ןטייב וצ געװ םעד לָאמַאטימ ןייז טיירג טלָאװ רע יװ
 .טנַאה ןיא ץייל רעד טימ זיא טפַײטשרַאפ --ףירג ןייז

 .טנַאה רעטייווצ רעד ןיא לָאקָאס ַא רע טלַאה ביוט ַא יװ ןוא

 גוצ ַא--דלַאװ ןוא גרַאב ןוא םיא רעביא ןוא

 --.גולפ ןטגנערטשעגנָא ןיא זנעג עדליוו ןופ

 .דנַאל םעד רעביא טפול ןיא טגנעה רעטיװעג

 דנַאר םייב רענעקָארשרעד ַא טייטש שריה ַא
 ןרָאה ַא טימ ךיז טָאה רע .גרַאב ןוא דלַאװ ןופ
 ..ןרָאד ַא ןָא טעּפעשטרַאפ ףַאלעג ןייז ןיא
 .טנַאה ןיא ביוט ַא יװ לָאקָאס םעד טלַאה רע --רעטייר רעד
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 םערַאפ ַא ףַא טסברַאה

 ,ןלירג טימ ןוא סרעּפַאנק טימ ןעגניז רעדלעפ יד
 ;ןלַאפרעסַאװ טימ ןוא לגייפ טימ--דלַאװ רעד
 --,ןלַאטש ןוא ןרעייש ענייז טנפעעצ טָאה רעמרַאפ רעד
 .ןליטש-ברעַמ עטייוװ ןיא טדניוװשרַאפ טכַאנ יד

 ,ןליב ןייז טימ תוָמָהב ןוא ףָאש טביירט טנוה רעד
 ,רענעה טימ ןוא רעניה טימ ,זנעג טימ לופ טרעװ ףיוה סָאד
 --רענעלק ,רעדנימ ןטײװצ ןופ סנייא --רעדניק טימ
 .ןליּפש-רעדניק ןוא יירשעג ,ןעיירק ,ןעקַאדָאקָאק ַא

 ןליוו סטָאג ןייז רָאנ טעװ'ס ביוא :טנָאז רעמרַאפ רעד
 ,ךָאװ ַא ןטלַאהנָא ךָאנ ױזַא טעװ רעטעוו'ס ןוא
 ןעַײזרַאפ ,דלעפ סָאד ןעװענָארבעצ ךיא לעװ
 ךָאנרעד לעװ ןוא ,רָאיַארעביא ףַא ןרָאק ןוא ץײװ םעד
 ,ןלימ ןוא געז ןטכיררַאפ וצ ןבָאה טייצ
 .ןעיינש ןעמענ טעװ עס רעדייא ץלָאה ןדײנשנָא ןוא
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 ונַאגרעטנואךוו

 ,רעטסנעפ ןיימ רַאפ
 ,רעכעד רעביא
 סנקלָאװ ןכיוט
 .רעכעמעג יװ

 עקידלטסעק
 ;ןקעַײרד ןוא
 ,רענטרעג ,רעדעס
 .ןקערטש עטייוו

 --רעביטש-רעיוּפ
 ,ןעיורטש ןוא םִלל
 ,ןלָאט ,ךעלגרעּב
 .ןעיולב--ןכייט

 ןענַאל ,רעדלעפ
 ;ןעַללַא ןוא
 ןרעקַא םעיוג
 ,ןעַײז ןוא

 ,ןסקָא ןוא דרעפ
 ;ןגולּפ ,סענָארב
 ןעיצ לגייפ
 ,ןוצ עצנַאג
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 גרעב יד ךרוד
 ןלָאט יד ךרוד ןוא
 ,ןכייט ןשיור
 .ןלָאמ ןלימ

 ,רעטסנעפ ןיימ רַאפ
 ,רעכעד רעביא
 --סנקלָאװ ןכיוט
 ,רעכעפ עסייוו

 ,ןזָאלב יז ןוא
 ןעַײװ יז ןוא
 ןטניוונילירפ
 .ןעַײלַא ךרוד

 ,ןעיינש ןטילב
 ..ןלַאפ ,ןלַאפ
 רעטסנעפ ןיימ רַאפ
 .ןלַאז עסייוו

 ןלַאז יד ךרוד
 ןעללַא ןוא
 ןטייצ ןעייג

 ,ןעַײגרַאפ ןוא
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 --ןכיוט סנקלָאװ
 ,ןבַײט ,ןפיש
 עטסטייװ יד יב
 ,ןכַײר-רעדנואוו

 שובָאד ןוא
 ןעגנוי ענייז טימ
 ,ןגָארט ,ןגָאי
 .ןעגנילק ןדרעװש

 רעטנוא ןדניצ
 ,רעדלעװ--סנקלָאװ
 ןעמענרַאפ ןוא
 .רעדלעפ ןופ ףָאש

 רעטסנעפ ןיימ רַאפ
 ןכיוט ,ןכיוט
 ,רעדלעװ --סנקלָאװ
 ,ןכיור ,רעייפ

 רעטנוא ןכיוט
 --ןדניװשרַאפ ןוא
 םימָי רעביא
 .ןדניא עיולב
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 רעטוָאלרָאװרַאפ רעד

 ןסירעוּפָא ןוא טדמערפרַאפ ױזַא זיא רע
 ,ןבעל רעייז ןופ ןוא ענעגייא ענייז ןופ
 ,ןבעגמוא לָאמַא םיא טָאה'ס סָאװ ,גנידצלַא ןופ
 .ןסיװ רעמ יז ןופ טינ טשינרָאג טלָאװ רע יװ

 .ןסירעגסיוא ןיוש גנַאל םיא טָאה ןבעל סָאד
 .ןרעהעג טשינ םענייק וצ רעמ טלָאװ רע יװ ,טייג רע
 -- ,ןרעטמַאל ןוא רעטסנעפ ,ןשטנעמ לֹופ --גיוא ןייז
 .ןסימשרַאפ ןוא ןפרָאװרַאפ ןעמעלַא ןופ -- רע ןוא

 -- ןסיגרַאפ ןוא ןסילפ ייז-- ,ןעגנואעז לֹופ גיוא ןייז
 ,רעיורט לופ םערב רעטקורעגנָא רעד זיב זיא
 .רעיומ ַא ןעמעלַא ןוא םיא ןשיװעצ זיא ןוא
 ;ןסיברַאפ ןוא טנשקַערַאפ ,ףרַאש זיא ןיק ןייז
 --ןרעטש םענעסָאלשרַאפ ןוא ןטסעפ ןייז ןיא ןוא
 .ןרעװ בֶרֶח קירק ןוא ןרעװ רֶדֵסֹּכ סָאװ טלָאװ'ס יװ
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 ענעסקַאװרעד יד

 ,רָאי ןצַײרד עריא רעבירַא םיוק יא
 ,טַאטש ליפיוזַא טימ ןיוש רעבָא גנַאג ןיא
 ,דַארג ןטסכעה םוצ זיב ןטלַאהעגנייא ןוא
 .רָאװ ףַא ערעדנַא ןַא ןייז טלָאװ יז יװ

 .רָאה יד ןיא לפַײלש-רעדניק עטיור סָאד
 ,ינק עריא זיב םיוק טכַײרג סריא לדיילק סָאד
 ,יצ ַא סע יז טיג עגֶר עדעי ןוא
 .רָאג ןסקַאװסױרַא םיא ןופ זײװעלַײװ טלָאװ יז יװ

 --רָאלק סעּפע ןרָאװעג ריא רַאפ טלָאװ עס יװ ןוא
 ,ןַארַאפ קילב ריא ןיא טייקידװעמעש ַא ןיוש זיא
 ןַאּפש ןדעי טימ טרעוו ןוא ריא ייב טסקַאװ סָאװ
 ,דניק ןופ רוּפש עדעי טדניװשרַאפ'ס .טייקדמערפ יװ
 ,טדניוושרַאפ ריא ייב טייקשידניק עדעי ןוא
 .רוָד רעדנַא ןַא רָאג ןרעהעג ןיוש טלָאװ יז יװ
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 עטווירּפעג-ליפ יד

 .ןסיװ ןופ םיוב ןופ טכורפ יד טכוזרַאפ טָאה יז
 ןרָאי קיסיירד עריא ןיא טלָאװ יז יװ ןוא
 -- ,ןרָאװעג טווירּפעג ןיוש ןבעל ןיא ץלַא טימ
 .ןסיר רעטיול ןבעל סָאד ריא זיא ױזַא

 ,ןסיװ ןלעװ טשינ רעמ ךַאז ןייק ןופ טלָאװ יז יװ ,טייג יז
 .ןעװעג טינ טשינרָאג רעמ ריא רַאפ טלָאװ עס יװ ןוא
 !ןעשעג ץלַא זיא'ס
 ,לעװק ַא יװ ןעגנַאגעג ריא רַאפ זיא ןבעל סָאד
 ךַײט ןקידמערוטש ַא ףַא יװ יז ןגָארטעג
 ,ךַײר ןכעלרעדנואוו ןטײװ ַא וצ וצקעװַא
 ;טדנעלברַאפ ןוא יז טדנעלבעג ,ריא רַאפ טשיורעג
 .לעוװש ריא ףַא ןועװעג ןיוש ןענעז ןטיוט עסיורג ןוא
 .טנעקַאבמוא ןוא דמערפ ץלַא ריא זיא טציא רָאנ

 ןַארַאפ ןיוש זיא גנַאג ריא ןיא ןוא .קנַאלש טייג
 ,ןסָאלשטנַא ןייז ןופ טייקרעכיז יד
 .ןַאּפש ןיא טשינ טלביורטש ןוא טשינ ךיז טגייב סָאװ
 .ןסָאלשרַאפ ךיז ןיא ףיט זיא ןוא ,טסנרע זיא
 ,לָאמַא ךַאז ַא ףַא ןעור טביילב קילב ריא זַא רָאנ
 טנָאמרעד זיולב עֶר ַא ףַא יז טלָאװ עס יװ זיא
 .טנַאקַאב ןעװעג לָאמַא ריא זיא סָאװ ,סעּפע ןָא
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 זנוא ןופ רענייא

 ןרעּפלַאה בייל השמ ןופ קנעדנָא םעד

 ןסירעגמורַא ךיז רֶדֵסָּכ טָאה סָאװ ,רע ןוא
 ,טלעװ רעצנַאג רעד טימ ןוא ןעמעלַא טימ
 ,טלעטשעג ךיז ןגעקטנַא רָאנ קידנעטש ןוא
 ןסיוו וצ טלָאװעג טשינ טָאה ןוא ,טרעטסעלעג
 --,טלעפעג טשינ ןוא טלעפעג'ס יװךוא-סָאװ ןופ
 ןעננַאגעג סנייז ןּבעל עצנַאג סָאד זיא רע
 ,ןלַײא ריפ ענעגייא ענייז ןופ ןַאּפש ןיא
 ,ןלַײה-רעביוצ ןיא יװ ךיז םורַאדנור ךיז טיירדעג
 ,ןעגנַאג רעביא ,ןלעװש רעביא ךיז טיירדעג
 ןגָארטעג ךיז ףַא ץלָאטש טָאה ןוא ,ןביוהרעד
 טמענרַאפ סָאװ ,ןטליײװרעדסױא ןופ ךָאי םעד
 ,טמעשרַאפ טָאה ןבעל'ס ןעמעוו ,ןדעי ןופ יירשעג'ס
 דייל יד סָאװ ,ןטלײװרעדסױא ןופ ךָאי םעד
 דיירפ ןייז טגנערב ןוא ;ךיוא ענייז ןענעז--ערעדנַא ןופ
 .ןגָאמרַאפ רָאנ עטליײװרעדסיוא סָאװ ,דיירפ יד ,ערעדנַא ךיוא
 ,ןעגנַאװצ ןופ יװ ךיז ןופ ןוא ,ךיז טימ ךיז ןסירעג
 דרע טנקירטרַאפ ַא יװ טקנעבעג טָאה ןוא
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 ;טרעצעגסיוא ןגער ךָאנ טרעװ סָאװ ,קיטש ַא
 ,ןטכענ םעד ןופ טייקנייש רעד ךָאנ ןצרַאה ןיא טקנעבעג
 .ןטכענ ןופ טײקמירָא לסיב רעזנוא ךָאנ
 טרעק סָאװ ,ןרעדעי אְנֵקְמ ןעװעג זיא ןוא
 ,לָאמַא ןופ טייקנייש רעד וצ טּפַאשביל טימ םוא ךיז
 ,טסיװ ןוא טײּפשרַאפ ,טָאּפשרַאפ --טייקמירָא לסיב םוצ
 לָאז עמ ,ץַאק ַא ןופ לַאפּפָא ןייק טשינ ךָאד זיא סָאװ
 '.טסימ ןפַא ןפרַאװסױרַא ,טשינ-ריד ,טשינ-רימ סע
 ,דמערפ עטײװ ַא -טקנעבעג רע טָאה םייה ַא ךָאנ ןוא
 ;דמעהנטיוט ןיא גנַאל ןיוש סָאװ ,תובָא יד ךָאנ ןוא
 ,רָאײלגנַיי יד ,רָאײרעדניק יד ךָאנ ןוא
 '.רָאה ענעגייא ענייז יװ םיא טימ סנייא ןענעז סָאװ
 ,ןגרָאז ןופ טסואוועג ץרַאה ןייז טָאה טלָאמעד ךיוא
 "?סָאװרַאפ, ןקיבײא םעד טגערפעג ץרַאה ןייז טָאה טלָאמעד ןיוש
 סוָּכןרערט סטָאג לֹופרַאפ ןייז זומ סָאװרַאפ
 ?סיוא םיא טזייל רע זיב ,ןטנָאלּפעג ןופ ןרערט טימ
 סָאװרַאפ ,טלַאפ רעלדָא רעד ןעװ ןוא ,--?סָאװרַאפ
 ?סױרַא םיא ןגיוא יד טסייר סָאװ ,בָאר יד ןייז זומ
 ןגרָאברַאפ ךָאנ ןורָאמ רעד טָאה טלָאמעד רָאנ
 ;טסורב ןייז ןיא תומֹולַח ,טייקיטכיל ליפיוזַא
 :טסואוועג ךָאנ טלָאמעד ךיוא ץרַאהילונַי ןייז טָאה'ס ןוא
 ,רָאי םעד ןופ ןטייצ יד טַײב ןוא טלעװ יד טריפ טָאג
 ,ןייגרַאפ ןוא גנילירפ םעד ןעילבפיוא טכַאמ;
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 י;ןױלּפ ןוא דלַאװ ךרוד טסברַאה ןיא טניװ םעד טביירט ןוא
 ,ןביוהרעד --ענעלַאפעג ןוא ,ןלַאפ טכַאמ
 ,ןביולג סָאװ ,יד ןיא ליואוו ןוא ,רע זיא רָאװ ןוא
 .ןיול ןייז ןדיװטעיַא ,טייצ יד טמוק'ס ןעװ ,טלָאצ רע
 ,דרע רעטרַאה רעדמערפ ףַא ,דמערפ רעד ןיא רָאנ
 ,טרעטשעצ םיא טוגוי ןייז טָאה סָאװ ,שיור ןדליװ ןיא
 ,טדמערפרַאפ ןוא םַאזנייא ךיז טליפעג רע טָאה;
 ",טמעשרַאפ ןוא ןזָאלרַאפ - טסייג רעצלָאטש ןייז,
 ,ריד ןוא רימ ןוא טניה ןשיװעצ טנוה ַא
 ,ריט רעדעי ןופ לעוװש יד םיא זיא טוג סָאװ ,טנוה ַא
 טבילעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפ ןייז יװ זָאלור ןוא
 ",דמערפ רעיינ רעד ןופ לקניװ ןטסגרע ןיא;
 ןיילַא רע זַא ,טכַאדעגסױא לָאמטּפָא ךיז טָאה םיא
 טמעק ןוא טסייר עמ ,ןפיוהרעטייש ַא ףַא טל
 טמענ ןוא טגייוש רע .בײל ןייז ענרעזייא ןעמַאק טימ
 ,ןַײמ טשינ טוערפ רע .ןָא לֹרֹוג ןטסיװ ןייז ביל רַאפ
 ןסָאװרַאפ, ןקיבײא םעד ןַײמ טשינ טגערפ ןוא ,טגייװש רע
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 ירָאק דרַאשטיר יװ ןַאמלעטנעשוד ַא

 טפַאשטניירפ ןיא ןפָאגָאר ללה
 ייליבוי ןקירעי קיצפופ ןייז וצ

 ,ירָאק דרַאשטיר יװ ןַאמלטנעשזד ַא זיא רע |
 ,טיהעגּפָא ,ןטלַאהעגקירוצ ױזַא זיא ןוא
 טירט ןקירעביא ןייק טכַאמעג טשינ טלָאװ רע יװ
 ,"ירָאה, ןוא שינעװַאה ןופ דנַאל ןיא --לָאמנייק

 ,וצ ךיז ךיז ןיא רע טרעה --טדער רע זַא ןוא
 ;ןפַײר טעװ טרָאװ ןייז זיב ןטרַאװ טלָאװ רע יװ

 ,ור ןוא טייקרעכיז טימ ךָאנרעד סיוא סע טדער רע
 .ןפַײרנַאב שטייט רעלופ ןיא סע ןלעװ טלָאװ רע יװ

 --טירט ןוא טירש ףַא שיורעג-- ,טָאטש ןטימ ןיא םיוב ַא
 דיל ןייז טניװ רעד טגניז ןגיײװצ ענייז ךרוד
 ...טפַײפ ןוא טוניז רע ,רָאי םעד ןופ ןטייצ עלַא ןיא
 ;טילב ןוא טַאלב רַאפ ךיז ןיא ףיט ןעמיוז םעד טגָארט רע
 ,טיווצ ןייז ףוא טייג--טייצ יד טמוק עס ןעוו ןוא
 ,טפַײר ןוא ךיז טקיטַײצ יז זיב ,ירַּפ יד סיוא טגָארט רע ןוא
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 טלעװ רעד םורַא םורַאדנור

 ,םורַאדנור

 םורַאדנור

 ףיש יד טמיווש

 .םוא ןעמַאי ןיא

 ,טניװמערוטש
 ,ןיישנענוז
 ױזַא טָא
 .ןייאנָאט ,סוא-גָאט

 דנַאל-לזניא
 --,ואוו טפוָשיּכ
 ףיש יד טמיווש
 .וצ לוניא םוצ

 ,רעטומלרעּפ
 ,ןייבטנַאפלע
 טעברַא"רעטסַײמ
 ,ןילטשעג ןוא
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 ,ןלערַאק ןוא
 -- ןיטשרוב ןוא
 סנפיוה עצנַאג
 .ןימ רעדעי

 ןָא ןעמ טדָאל
 ,קעד ןזיב
 טרָאפ עמ ןוא
 .קעװַא טרָאד ןופ

 ןעועגסיוא
 --םוטעמוא
 ףיש יד טרעק
 .םוא ךיז קירוצ

 ,םורַאדנור
 םורדַאנור
 ףיש יד טרעק
 .םוא ךיז םַײהַא

 ןדָאלעגנָא
 ,געמרַאפ טימ

 ףיש יד טמוק
 .גערב םוצ םיײהַא
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 ,שער ַא טרעװ
 ,לרשעג ַא

 ףַאלעג ַא
 .ילרדעג ַא ןוא

 ,גערב םעד וצ
 ;גערב םעד ןופ
 סיוא טדָאל עמ ןוא
 :געמרַאפ סָאד

 ,רעטומלרעּפ
 ,ןייבטנַאפלע
 טעברַא-רעטסַײמ
 ,ןייטשעג ןוא

 --יײנסּפַא ןוא
 --םורַאדנור
 ףיש יד טרָאפ
 .םוא ןעמַאי ןיא
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 טײהנעגנַאגרַאפ

 טכַאנרַאפ זיוה שינָכש ַא ןיא דילניו ַא
 :ןטַאּפרַאק יד ןיא םייה עטייוװ יד טנַאמרעד
 ,ןטַאט ןייז ףַא טרַאװ זיוה ןרַאפ לֹגנִיי סָאד
 .טכַאּפ רעד ףַא חרֹוא ןַא געװ םעד טימ טמוק'ס

 .טכַאנ רעד ןיא ןרעיוט עטיײװ טנפע טנװָא רעד
 ;ןטַאמ םעד ,ןַײש םייב סיוא םולָח ריא טַײנ רעטסעווש יד
 ,ןטַאװ ןיא ,לרעצנעּפש ןיא רעמַאזנייא רעד
 .טכַאש ַא ןופ ןלַײה ךרוד יװ ,ךיז ןיא רעפיט טייג

 .טכַאװ עסיורג ַא יװ טנװָא רעד טרעװ עס
 ,גרעב יד ןופ ָאכע רעד יװ ןעמוק רעטרעװ יד
 ;ןרעטש ןדעי רעטניה גנוקעלּפטנַא יװ ןעילג ןוא
 ,טכַארט ענעסָאלשרַאפ סנרעזָאלרעדניק רעד ךיז טנפע עס
 .ןרעגַאב עטקיטעועג-טשינ יד ףוא ןכַאװ'ס ןוא
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 גנורעמעד

 ןטרָאג רעד טגיל טנװָא םעד ןופ רעמעד ןיא
 ;ןלירג טימ ןוא סרעּפַאנק טימ טירט עניימ רַאפ טוניז ןוא
 -- ,ןליבָאמָאטױא ןוא ןענַאב טימ --םורַאדנור ןסַאג יד
 ,ןטרָאב רעקיטכיל ַא יו סנטייוו ןופ טָאטש יד ףוא טכַײל'ס

 ,ןלירט ןיא ןוא ןגעז ןיא ,טכַאנרַאפ גנַאזעג םעד ןיא
 ;ןטייװ-רעדנואוו יװ טײהנעגנַאגרַאפ ףוא טייג
 --ןטייברַאפ ךיז ןעמענ ןסַאג יד ןוא ןטרָאג רעד
 .ןלימ ןוא ןגעזטערב טימ ךייט ַא ףוא טשיור'ס

 ,ןליטש ןדער ןעמענ טנװָא םעד ןופ רעמעד ןיא
 --;ךַאװ ןרעוו ןָא טבייה--טרעמולשעג טָאה עס סָאװ ןוא
 ,ךַאד ןרעטנוא ןבלַאװש יד וצ טרעטעלק לֹנניי ַא
 ,ןליּפש ךיז ןוא רעדניק ןעגניז קינַאג םעד ףַא ןוא

 זָארטש רעסייוו רעד טימ ןטייר וצ טמוק רעטייר ַא
 ,ןליטש וצ טשרָאד ןייז ,ּפָא ענורב רעד ייב ךיז טלעטש ןוא
 ,זָארג ןיא ּפָא סע טוָאל ןוא דרעפ סָאד ןָא טקנירט
 --,ןליק וצ ךיז ןטָאש ןיא--ךָאנרעד זיוה םוצ וצ טמוק

 ,ךַארּפש עדמערפ ַא טדער ןוא ,ךעלקידעג ךיז טגיינרַאפ
 ;ןליװ םעיינ טימ טקרַאטשעג לעז ןיימ ףוא טייג'ס
 ,ןליה ךיז סױרַא ןַאמוט ַא ןופ יו טמענ טַײװ יד
 .ךַאמעג ךעלרעדנואוו ַא יו ןרעוו ןלימ ןוא געז ןוא
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 רענעמוקעגקירוצ רעד

 ,ןענַאּפש ןסַאג יד רעביא םיא ןעמ טעז ןענינַאב
 ;ןענַאקרַאּפ ןוא ןעמָארק ,רעזייה טפַאשביל טימ טכַארטַאב
 ,ּפָא ,ןטוָאלרַאפ ַא ,ןטרָאג ַא רַאפ ךיז טלעטש רע
 .ּפָאק ןיא שינעכעדעג ביל ַא טשימענפוא טלָאװ רע יו

 ,ןענַאל עטיײוו רעביא םוא קילב ןייז טימ טלגָאװ רע
 :ןענַאמוט ןופ יװ ,ףוא רעדליב --סנקלָאװ ןקוט עס
 ,טורּפ רעקידװעַײרש רעד ,לימ ַא ןוא קרַאטרַאט ַא
 .טוג ךָאנ טוז ַא ןוא רעדלעוװ ענסָאס טימ גרעבעג

 ,ןגעװ עלַא ףַא טילב טיװצעּפיל רעקידװעקעמש רעד
 ;ןגער ןופ רענעלָאװשעגפיוא ןַא טורּפ רעד טיירש עס
 ,זָארטש יד טביוטש סעקשטירב טימ ,ןָא םירחוָס ןעמוק עס
 .סָאלש טפעשיקרַאפ ַא יװ טייוװ יד ךיז טנפע'ס ןוא
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 ,ןזַײרּפש שרדְמיתיֵּב םורַא םיא ןעמ טעז םעדכָאנרעד
 ;ןזַײרק ןביוט יד ,ךַאד םעד ףַא ןעקרָאװ ןביוט יד

 טנָאמרעד לָאמַאטימ םיא טָאה ןוגינ רעסיז ַא
 .טנַאקַאב ױזַא ןעוועג םיא זיא סָאװ ,סעפע ןָא

 ,ןענַאטשַאק יד ןלַאפ'ס ןוא ,סינריזַח ןלַאפ עס
 ,ןענַאיװ ןוא ןענעקירט רעזייה יד רַאפ רענטרעג יד
 ,ךָאמ טימ טגיײלרַאפ ןוא ןגָאלשעגוצ רעטסנעפ יד
 .ךָאי רעקידעכָאװ רעד יװ רעכעד ןקירד'ס ןוא

 ,ןעללַאּפ עבורָח יד יװ ןסַאג ןגיל עס
 .ןעלנש טימ טפול יד טקעמש'ס .סנקלָאװ ןעייג עס
 ,ןעַײלַא ןוא ץַאלּפגניר רעד ,טײקמירָא יד
 ,דרע רעד ןיא ןעקניז סָאװ ,זיולק יד ןוא שרדְמיתיֵּב'ס
 .טרענעג דמערפ רעד ןיא ןבעל ַא םיא ןבָאה יז
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 געװ ןטימ ןיא

 שוַאטע ןטשרעבַײא םעד ףַא רעטסנעפ סָאד
 ,עלעּפַאק ַא ןיא שינ ַא יװ ןטכיולעגפוא טָאה
 עלעג יײװצ ףוא ןלעה ןטייז עדייב ףַא
 .שזַארימ ַא ןיא טדניוװשרַאפ געװ רעד --;טכילסקַאװ

 ?רעהַא ךיא םוק ױזַא יװ --טשינ סײװ ךיא
 ?רעטײװ ךימ געװ ןיימ טציא טריפ ןיהואוו
 ,רעטייר ַא סיורָאפ ןוא ,ןטניה רעטייר ַא
 .רעווש ןוא קירעיורט --ןגעקטנַא וד ןוא

 ןרָאי עגנוי ליפוזַא בָאה'כ ,רעטומ ,ָא
 ,רעטעג ,ןשטנעמ עדמערפ ןשיװצ ןזָאלעג
 -- רעטעּפש ןשיװצ רעטמעשרַאפ ַא ןסעזעג
 .ןרָאצ ןוא רעַצ ןוא דָאנעג ךרוד ןעגנַאגעג

 -- ,ןרָאלרַאפ געװ ןטימ ןיא ָאד ךיא ַײטש טציא
 ;טקעעג לָאמַאטימ ךיז טָאה ןבעל עצנַאג סָאד
 ,טקעמרַאפ ןוא ןדנואוושרַאּפ --ןטייוו יד ןוא ןגעו יד
 .ןרָאטש רעטניה ןשָאלעגסױא רעטסנעפ סָאד
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 רעטָאפ ןיימ

 ,לויּפש ַא רַאפ יװ טַײטש ,רעטסנעפ םייב טַײטש רע
 .רעיורט ןוא םיורט ןגיוא ענייז ןיא .ךיז ןיא טקוק ןוא
 ,רעיומ עטיור יד טדניװשרַאפ סַאג רעד ןיא ןגעקטנַא
 ,לגילפ-רעיוט עסיורג יװ ןטַײװ ךיז ןענעפע'ס ןוא

 ,לגיז רעקידרעייפ ַא יו םיא ןוז יד טכַײל עס
 .ןפָא ןרעטש רעד ,טכַײלּבעגסױא םיִנָּפ ןייז
 ,ןפָאלעצ טלעוו רעד ןיא ענייז רעדניק יד טעז רע
 ,לגיצ-הָברוח יד יװ ןפרָאװעצ סנַײז ןבעל סָאד

 ףַײטש ןוא ץלָאטש ןוא ,סיוא ךיז רע טיצ לָאמַאטימ ןּוא
 .ןזַײרּפש ןָא רע טבַײה גנַאג ןטסעפ ַא טימ ןוא
 --ףַײר ןרעװ סָאװ קנַאדעג ןייז ןיא טלָאװ עס יו ןוא
 ליטש ןוא טייקרעכיז טימ םורַא זיוה ןיא רע טייג
 ,ליצ ןטמיטשַאב ַא וצ ןייג טלָאװ רע יו
 .ןזַײרק ןַײא ןיא תוָמַאיּתְלַד עבלעזיד טלַאה רע םַנַה
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 בוט"םשילעּב רעד

 גנוטכידרעביא ןַא

 ,ןוטעגנַײרַא יװַא ךיז ןיא ףיט זיא רע ןוא
 ,ןסיורדניא םעד ןופ טײקנּפָא יד ןַײז טלָאװ רע יו
 --ןסיורג ַא םָארטש ַא טימ ןוא ,ןטַײװ ןוא דלַאװ טימ
 .ןוז יד ןוא למיה רעד רע זיא יז רעביא ןוא

 ,זיולק ןופ גנורעמעד עפיט יד ךיז ןיא טגָארט רע

 ;ןבערטש סָאד ןוא ןליוו םעד ,ור יד ןוא טכולפוצ יד

 ,זיוה עטסקידלפֶש עטסטַײװ סָאד םיא טימ ףוא טכַײל'ס

 .ןבעל ןיא גנונעפָאה עַײנ יד םיא טימ ףוא טייג ס

 ,ףיט ַא ץרַאה ןַײז רַאפ ןבָארגעג טָאה רע
 ;גרעב יד ןופ יװ טַײװ ןופ טמוק ןּפַאלק ןייז
 ,ףישיגנוטער יד םִייםערוטש ןיא ,ףליה יד זיא רע
 .קרעמ יד ףַא ןדירעי ןופ גנוטרַאװרעד יד ןוא

 --גנַאג ןטַײװ ןַײז רע טַײג טכענק ַא סטָאג יו
 ;ןדנעל יד םורַא קירטש ַא ,טנַאה רעד ןיא ןקעטש ַא
 ,גנַאזעג ַא יװ טייג ןבעל ןַײז ,םוטעמוא זיא רע
 .ןדנעגעל ןיא ןעגנַאגעגמוא ןיוש טלָאװ רע יו ןוא
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 גנילירפ ןופ דיל סָאד

 .ןרָאי עגנוי יד ןופ גנילירפ -- "רעדעצ יד ואוו ,טרָאד,
 ,ןענָאפ עָאלביסיײװ טימ טרעטַאלפ ןטרָאג רעד
 - .ןענָאלַאב עקיטפול ןוא עיטעפנָאק רעקיברַאפ טימ
 .ןרָאפ וצ טסעג ענעביוהעג טימ ןעמוק ןסעלָאק

 ,ןרָאטש יד ןופ ןסילש סָאד טשיור ץַאלּפגניר ןופ
 .םערַאװ ןוא טַאז ךיז טגייל טנווָא-נילירפ רעד
 ,טמערַאיל ןוא טשיור עלעּפַאק יד ןטרָאג ןיא
 .ןרָאה רעד טכליה ענומָאק רעד ןופ ,טליּפש רעמועלק לסָאי

 ןעָאלב יד ןיא ןרעטש ןָא טדניצ טנוװָא רעד
 ,ןעײלַא יד ןשיווצ סנרעטמַאל עקיברַאפ ןוא
 ,ןעייוו עיטעפנָאק טימ ןוא ועב טימ ןגעטשיןטרָאג יד
 .ן'העש יד גנַאב ןלַאפ רעגייזםערוט ןופ
 טימ ןיא ףוא טייג ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא ןוא
 .דיל סָאד גנונעּפָאה ןופ ןוא טלַאטשעג יד ןעלצרעה ןופ
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 תבש ןופ דיל סָאד

 ןדיי םעד רַאפ תבש
 ;ןדירפ ןופ דנַאלרעדנואוו סָאד זיא
 ,טסיירט ַא ןופ טייקדלימ יד זיא רע
 טסיירג ןוא טבייהרעד רע
 .טויילרעד ןוא טרעטייל ןוא
 םיוז רעד יו זיא ור ןייז

 ,םיורט ןכעלגיניק ַא ןופ
 םולח רעטרַאנעג רעד יו זיא רע
 .םולש-ךלמ ַא ןופ

 ןדיי םעד רַאפ תבש
 ;ןיורק עכעלגיניק ַא יו זיא
 ןייטשעגלדייא טימ ןוא רעווש
 ,דרע רעד רעביא רע טלדנַאװ
 .טרעוו רעדנעל ןוא רעקלעפ זיא
 ןיול רעד זיא ןצַאש וצ טשינ
 .ןדירפוצ םיא ןגָארט סָאװ ,יד רַאפ
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 טָאטשרָאפ ןיא

 טכַאנייּב טָאה רעטניוו רעסַײװ רעד .רֹואיַּכ
 ,ןלעוװש עלַא רַאפ טגַײלעצ טַײרּב ךיז
 ,ןלעה ןסַאג יד ןוא ןדנעלב רעכעד יד
 .טכַאמעופוא ךיז טַײװ טײקטַײװ עסַײװ ַא טָאה עס

 ,ןריט ןוא ןרעיוט ךיז ןענעפע עס
 ,דרעפ עטורעגסיוא יד טנַאּפש עלָאגעלַאב רעד
 --,טרעקרַאפ לעוװש ןופ ַײנש םעד --עכעלָאגעלַאב יד
 .ןריר ךיז ןָא ךעלעמַאּפ טבַײה ןבעל סָאד

 ןריפ וצ ףרָאד ןופ םירעוּפ ןעגנערב עס
 ,זדנעג טימ ןוא רעניה טימ לֹופ ןגַײטש עלּופַא
 ;ץנערק עצנַאג לבָאנק ןוא סעלעביצ ןוא
 ;ןריט יד רַאפ עטַײרג ןעַײטש רעמערק יד
 ,ןעָאלב יד ןיא ךיז ןרעכַײר סנעמיוק עטיור יד
 .ןעָארק יד ןוא ןלָאד יד ךיז ןעַײרד ןפיוה יד ןיא ןוא
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 ךָאװ רעלופ רעד ףַא

 --ךָאװ רעלופ רעד ףַא ןליּפש םירָאמועלק
 .רעביטש עלַא ןָא טליפ טייקידװעגניז ַא
 ,רעּבירַא זיא תֹּבַׁש ןופ ור עסיז יד
 .ךָאװ עלופ יד סטוגמעלַא טימ טמוק ןעמוק ןוא

 ,ךַאש ןליּפש ןשרעה ּבָר טימ רעטָאפ רעד
 ;סקירד-סקימיסקיא ןוא ָאנימָאד ןיא טליּפש גרַאװגנוי סָאד
 ,סקיב-םימׂשּב יד טקעמש'ס ןוא סקעבעג טקעמש עס
 .ךַאװ ןעלקניוו עלַא ןיא זיא טפַאשביל סרעטומ רעד

 ;ְךַסֵא ךעלרעדניק טימ ךָאװ עלופ יד טגניז סע

 ;ןיײװ ןוא ייט ענעדליג רעזעלג ןעילג עילַאס ןיא

 ;ךָאי םעד ןופ טייקרעווש יד טשיור ןסיורד ןוא ףיוה ןיא

 ,ןייא ןגָאװ ןיא דרעפ יד טנַאּפש עלָאנעלַאב רעד

 ,ןײרַא קרַאמ ןיא ךיז ןלייא ןסעילָאק

 .ךָאװ רעלופ רעד ףַא ןליּפש ,ןליּפש םירָאמזעלק יד ןוא
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 טסַאג רעד

 ,ןעמוקעג טלעװ רעד ןיא ץעגרע ןּופ זיא רע
 ,טַײק רענעדליג רערעוװש ַא טימ טנרָאפ ןופ
 ,טַײװק ַא--ץַאל ןיא ,טוה רעטשרעפ ַא טימ ןוא
 .ןעמונרַאפ קירעברַאה ןיא בוטש עטסנעש יד טָאה ןוא

 ,ןלימ יד ,ךייט םייב געז יד טפױקעגּפָא טָאה
 ,טַײצ סיקסעיבָאס ןופ רֶצֹוא ןַא טכוזעג טָאה ןוא
 ,טַײרטש ןוא קנַאצעג לָאמַאטימ ןסעגרַאפ טָאה עמ
 ,ןליפעג עקידלרפ טמערָאװעג טָאה רעדעי ןוא

 ,ןעַײלַא יד ןיא טילבעג ועב רעד טָאה עס
 ;טַײלפ ףַא ןוא לדיפ ףַא טליּפשעג טָאה רע
 ,טלרדעג םיא םורַא ךיז טלַא-וא-גנוי טָאה'ס
 .ןעַײנש עטשרע יד טנײלעג ךיז ןבָאה'ס ויב

 ,ןדנואוושרַאפ רע זיא יוװַא --ןעמוקעג יװ ןוא
 ;גָאלק ַא ןוא טפַאשקנעב ַא טָאטש ןיא ויא ןבילבעג
 גָאטוצטנײה ףַא זיב ךעלדיימ ןענעז ןסעזרַאפ
 .ןדנואו עסיז ערעייז ןצרַאה ןיא ּפָא ןטיה ןוא
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 זיוהרָאפנייא םעד ןופ לדיימ סָאד

 --זיוהרָאפניא םעד ןופ רעטסנעפ םעד ןיא לדיימ סָאד
 .ןגעװ עטײװ יד רעביא קילב ריא טימ טלגָאװ יז
 --.ןגעקטנַא ריא ןדיוב ןוא רענעגעװ ןעמוק עס
 .זיור עטיור יד טילב רעטסנעפ םעד רַאפ לטרעג ןיא

 .סױרַא ריר ןדעי ןופ ריא ייב טקוק גנוטרַאװרעד
 ,ןטנַאידעמָאק ןרָאפרַאפ'ס ,סרענרעל-ליואוו ןרָאפרַאפ'ס
 ,ןטנַאק עטייװ ןופ ןָא ןעמוק םירחוָס ןוא
 .סיורָאפ טגָאי ענירעלָאּפ ַא ןיא רעטַײר ַא

 .סױרַא ץַאל ןייז ןופ למילב ַא טיצ רעטַײר רעד

 ;ןגױא עריא רעבירַא טמוק'ס טפַאשביל ַא'ס

 .ןגיוצרַאפ ביל ױװַא ןעמָאנ ריא טרעה יז

 .סיוש ןיא ריא למילב סָאד טפרַאװ רעטַײר רעד

 --זיוהרָאפנײא םעד ןופ רעטסנעפ םעד ןיא לדיימ סָאד
 .ןדנעװ וצ ןיהואוו דיירפ ןופ טשינ ךיז טסייװ יז
 --.ןדנעלב ןקילב עריא רַאפ ןטײקנַײש ליפיוַא
 .זיור עטיור יד טילב רעטסנעפ םעד רַאפ לטרעג ןיא
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 ןטייצ עיינ

 --לדיפ רעד טוניז רעױּפ םעד ייב תונָכש ןיא
 ;ןַײז רעלדיפ ַא ךיז טנרעל ץעגַײש סנכָש םעד
 -לדיר רעד טגניז ןטרָאג לקיטש רעונוא ןיא
 ,ןישטנװָא ןטעּפש ןויב טעברַא רעדורב ןיימ

 ,עיזַאנמיג רעד ןיא טייג ץעגַײש סנכָש םעד
 ;רידנומ ןשיטנעדוטס ןיא זיא רע ןגױצעגנָא יו
 ,עױַא רעדליו רעד ןופ ןּוא ,ןַײטַאל טדער רע
 .ריצַאּפש ףַא ךעלפעה רעטסעווש ןיימ טימ ךיז טסירג ןוא

 ןרידוטש סָאד ןפרָאװרַאפ טָאה רעדורב ןיימ
 ;דלעפ ןפַא ,לידבַהל ,יוג ַא יװ טעברַא ןוא
 ,טלעצעג ַא ,הָלֹחַנ ַא ןופ ןוא ,לֹאָרׂשִיץרָא ןופ טדער רע
 :טַאלב שיאערבעה ַא תבַש ןדעי טנעַײל ןוא
 ,טַאטש םענעגַײא ןַא ןופ ןוא ןדִיי עַײנ ןופ טדער רע
 ,ןריפ ןדיי יװ ךיז ןלעוו ןדִיי ואוו
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 זיירק ןטפעשיקרַאפ ןיא

 ןיירק ַא ןיא
 ,םורַאדנור
 ,זײרּפש ,ךיא זײרּפש
 .םוא ךימ ַײרד

 --טערט ךיא ואוו
 ;יירשעגיַײװ
 ,טעבעג ַא

 .ייטש ךיא ואוו

 טלַאטשעג ַא
 ,רימ ןגעק
 --טלַאק-קישטילג
 ,רירפרַאפ שטָאכ

 --ּפַאט ךיא ואוו
 ;לָארט ַא טַײטש
 --ּפַאלק ךיא ואוו
 .לֹוק ַא טשינ
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 ןַײא יװ טלַאק
 ;םורַאדנור
 סייב ןוא יירש
 ,םוטשרַאפ ןוא

 דָאר םעד ןיא
 ,טנעוו ייב ןוא
 --טָארט ךָאנ טָארט
 .טנעקרעד טשינ

 קנַאדעג ַא
 :טנערב ןוא טירב
 גנַאל יװ ךָאנ
 !טנעװ יד ןיא
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 קנעש ןיא

 טפיוהעגנָא ,ןפרָאװעגנָא--רעדער יװ
 גנע ,ןטימניא ןוא ןעלקניו עלַא ןיא
 ,קנעש םעד ןיא ןשיט עדנור יד םורַא
 טפיוו ןוא טּפוז ןלוטש ןוא קנעב ערעווש ףַא
 .רעדעי ןגורק ןופ ןוא רעזעלג עקיד ןופ
 רעדער ערעווש יװ טײקנפרָאװעצ ַאזַא
 ןגָארטעצ ןוא ןוָאלעגּפָא ךיז ןטלָאװ
 ,ןגָאװ םעד םורַאדנור ןטייז עלַא ףַא
 ;טפיורשעגפוא סָאװ ךיז סעּפע טָאה טָא רָאנ
 ןטיײװצ םוצ גניר ןייא ןופ ןוא דָאר וצ דָאר ןופ
 ןטײלגַאב ןוא ןעגניווש ןוא ךיז ןעיירד טמענ
 גנַאזעג ַא זיב ,גנַאלק ןטײװצ םעד גנַאלק ןייא
 ,ןלימ ןטניוװ יװ ,םורַא ןעמעלַא טּפַאכ
 .ןליּפש-רעדניק יד ןיא רעדניק יד דיירפ יו
 קנַארטעג ןיא ןגיוא סנדעי ַא רַאפ ןוא
 ;םָארטש רעלופ ַא יװ ןבעל סָאד ןייג טמענ
 ,טלעװ רעד םורַא םורַאדנור טייג ,טייג עס
 ,ךַײר-רעדנואוו וצ ךַײר-רעדנואוו ןופ
 ;םוָהּת ןיא ואו ץעגרע ןלַאפרַאפ טרעװ ןוא
 ,דלעפ ןוא גרַאב ןוא לָאט ךרוד --טייג ןוא טמוק עס
 ,טלעצעג ַא ןוא בוטש ַא גערב םעד ַאב ןוא
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 ,ףוָע ןַא ןוא ריח ַא ,לַאטש ַא ןוא ןטרָאג ַא
 ;ףָאש עדַאטס ַא ןוא לפַײּפ ַא טימ ךעטסַאּפ ַא
 ,ךַײט ןיא שעװ יד עסיװרָאב ךעלדיימ ןשַאװ עס
 לגנָיי ַא :דמַאז ןיא ךיז ןליּפש רעדניק ןוא
 ,דנַאלרעדנואוו םעד וצ רעסַאװ ןפַא ךעלפיש טזָאל
 דנַאר םעד רעטניה םיא רַאפ ךיז טענימ סָאװ
 ;לגניר-רעדנואוו ַאזַא ןגרָאברַאפ ןיא טרָאד .גרַאב ןופ
 ןעײלַאּפ ךיז ןענעפע'ס ןוא--ןיהַא ,רעהַא לרד ַא
 ,סטוגךוא-בָאה ןוא דלָאג טימ ןרעמַאק ןוא
 ;ןזיװ טימ ןוא ןענַאטנָאפ טימ רענטרעג ןוא
 ןויר עטדלישַאב ןָא ןעמוק'ס ןוא--לרד ַא
 .ץוש רעייז רעטנוא לגניי'ס ןעמענ ןוא
 ןעַײלַא ןוא ןלײה עמַײהעג ךרוד ןעַײג יז
 ,רעדעס עקידװעגניז ךרוד םיא ןריפ ןוא
 ,רעדער ,ןעגניר עקידװעגניז ךרוד
 ,ןיוועג ַא טייג ףיט רעמַאק ַא ןופ ץעגרע ןוא
 ;ןײלַא םיא ןיא ףיט טייג--ןײװעג ַא טייג
 ךַײט רעד טייג'ס ןוא ,טייג ןוא טייג עס
 ,ךַײר רעדנַא ןַא ןיא רעביא טייג ,טייג ןבעל'ס ןוא
 ,ןגָאי ,ןשיור סעילַאװכ ,ןגָארט סעילַאװכ יד
 ...טלעװ רעד ףַא ןבעל ןרעווש ןפַא ןגָאלק יז
 טלעטשעגפוא רעדער יד טלָאװ עמ יװ ןוא
 --ןגָאװ ןיא טפעהַאב ײנסָאדּפַא ןוא
 ,גנַאזעג סָאד ואוו קעװַא םורַאדנור טלָאר
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 לטינ ןופ טכַאנ יד

 .טַײנשעג דלימ טָאה גָאט ןביל ןצנַאג םעד
 ,ןעגנוזעג דליוו ןּבָאה ןסַאג יד ןיא סנטילש יד

 ,ןעגנולקעג קידבוט-םוִי ןבָאה סרעטסיולק יד

 .טַײרגעג סָאװ ףַא ךיז ןטלָאװ יז יװ--םעיוג יד

 .טלװרַאפ רעווש ןיוש טָאטש עצנַאג יד זיא טנוװָא ןיא

 ,ןדלָארט ןיא ןוא ןזנַארפ ןיא םורַא טריצַאּפש טסָארפ רעד

 .ןדלָאג ןוא ןרעבליז ןטכַײל רעטסנעפ יד

 .טײרּפשרַאפ טײקמערַאװ ַא זיוה ןיא טָאה טנװָא רעד

 !לטינ ןופ טכַאנ עסייוו עכעלרעדנואוו ָא

 :ןעלקניוו עלַא ןיא טרעיול טײקנטלַאהעגנַײא ןַא

 ,ןעלקניפ ןביוש יד ןוא טעידוה רעַײּפ סָאד

 ;לוטיב טימ ָאנימָאד ןיא טליּפש רעטָאפ רעד

 ,גנַאזעג ןוא רעדניק טימ טמוז טנװָא רעד

 .גנַאל ןופ ןיוש ענױזַא עמַאזיורג תֹוׂשֹעַמ טימ
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 רעדיינש םייב

 ,ךָאװ רעלופ רעד ףַא ןעגניז ןענישַאמיַײנ יד
 ;רעטנוא ןעמורב יז ןוא ןלעזעג יד ןעַײנ עס
 --רעטנומ טעברַא טימ לופ ןשיור ןעלקניוו עלַא ןוא
 .ךָאטש ןייק ןעװעג טשינ טעברַא ןייק זיא'ס ןעװ ,טַײצ יד קעװַא

 ;ךָאק ןקידתוכלַמ ַא טכָאק עטסָאבעלַאב יד
 ;טיװציעּפיל ןופ יט ןוא ךעלצלעּפ יד טימ לּפָאטרַאק
 --טיטעּפַא םעד ןצַײר סעקרעגוא ןוא טיורקרעיוז סָאד
 .ךָאװ עלופ יד טשיור גנַאזעג ןוא טייקסיז רעטַאז טימ

 .הָסָנרַּפ רעד ןופ ךָאי רעד טכייל ןוא ביל זיא ןעמעלַא ןוא
 ,ןענישַאמ יד ןעגניז סע ןוא טנניז רענַײז רערעווש רעד
 ;ןעניב-קינָאה יװ טמוז ןוא טשיור בוטשקרעוװ עצנַאג יד
 ,ןטילב טימ ןוא רעמַײב טימ יולב ןעילב ןביוש יד
 ,ןטירעג בוטש רעד ףַא טלָאװ רע יװ ךַאד ןיא טניװ רעד טשטַײב עס
 .עסָאק רעיולב ַא טימ יװ סַאג ןיא טסָארפ רעד טדַײנש'ס ןוא
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 בוט-םשילעּב םעד טימ עלהׂשעמ ַא

 ויטָאמ ַא סימַאזינ ךָאנ

 שירבח ,ןרעגינ .ש ,רעקיטירק-רוטַארעטיל םעד

 ןעגנַאגעג ,ל"ז ,בוט-םָש-לעַּב רעד זיא לָאמַא

 .ןעגנַאז טימ דלעפ ַא ךרוד עטנָאנ ענייז טימ

 ,טָאטש ַא וצ ןעגנַאגרעד רע זיא ױזַא

 .דָאר ַא םיא םורַא ןרָאװעג זיא ףֶּכיֵּת ןוא

 רעמ ךָאנ רָאנ ,טרעדנואװַאב ,טּפַאנַאב םיא טָאה'מ

 .רעווקס ןטימ ןיא טנוה ןטיוט ַא ,לידבַהל ,םיא יװ

 ;טליױפרַאפ בלַאה ,ןגעלעג רע זיא ָאד טָא

 ןיילק ןוא סיורג זיא לגייפביור יד יװ ןוא

 :טליורגעג ןוא טלּפַאלּפעג ,םיא םורַא ןענַאטשעג

 קנַאטשעג ַא'ס :רענייא ןפורעגנָא ךיז טָאה !עפ

 .קנַארק ןרעװ ָאד ןָאק'מ זַא

 ןײלַא סנייז ןעזסיוא סָאד ןיוש :רעטייווצ ַא --דלַאב ןוא

 ךָאנרעד ןוא .ןצרַאה םוצ טגָאלשַאב

 .ךָארּפש ןייז טימ רעטרעפ ַא ןוא רעטירד ַא

 טנורג רעסָאװ ַא ןיוש ןענופעג רערעדעי טָאה'ס

 .טנוה ןטליופרַאפ םעד ןעלּפַאלּפַאב וצ ףַא

 --ןעננַאגעגוצ רעטנענ בוטטָשילעַּב רעד זיא ָאד רָאנ

 ןעגנַאז ןוא ןוז טימ טקעמשרַאפ טָאה עס

 :טינש ןשירפ ןופ ךורעגליואוו םעד טימ ןוא

 ןייצ יד :קידנלַארטש ןזיװעגנָא רע טָאה !טעז

 !ןייר-לרעּפ ןענעז יז ,םיא ייב

 ,טרעהעג סָאד ןבָאה סָאװ ,יד זַא ,לכיימש ַא טימ ןוא

 דרע יד טלָאװ עס יװ טרעטיצעגפוא ןבָאה

 .טירט ערעיז רעטנוא ןופ טשטילגעגסיוא ךיז
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 םירוּפ

 .ןעמַאוצ קידבוט-םוי ןוא ךָאװ ןיא זיוה ןיא
 ,ןענערב סעסעה יד ןוא רעטכַײל עקידתֶבַׂש יד
 --ןענעקרעד וצ טשינ רָאג זיא --טנַײה רעטָאפ רעד
 .ןעמַארג ןיא טדער ןוא טסַאּפש ,רעדניק יד טימ ךיז טליּפש רע

 ,ןעמַאמ רעד לַײװ עדעי סעַײנ ַא טללצרעד
 ;ןצנימ לטַײב ןופ טנַאה רעלֹופ רעד טימ עמירָא יד טלַײט ןוא
 ,םימעַט עסיז עלַא טימ בוטש ןיא סקעבעג טקעמש עס
 ,ןצנוק ערעייז ןוַײװ רעליּפש-םירוּפ ןעמוק'ס ןוא

 ,ןיזילּכ ענרעצליה טימ טרונעגנָא ןעמוק ייז
 :ןעגניז וצ ןָא ןבַײה ןוא ,ריּפַאּפ ןופ ןעניורק טימ
 ,ןליטש ןדִיי יד ןיא ןרָאצ ןייז ליװ ןמָה עשָר רעד
 ,הליגמ רעד ןיא טַײטש עס יװ ,יכֹדרָמ זיא םורפ ןוא טוג ןוא
 -- ,עליטש ַא ןוא רֹּתסֶא זיא ןֵח רעטיול ןוא ביל ןוא
 .ןעײרפַאב ךַײלג ןדִיי יד ,בילוצ ריא ,שערַײװשַאכַא טוט
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 רעטסנעפ עלַא ןיא

 ,ןעמַאצ עלַא ףַא טגנעה ןסיורד ןיא ןוז יד
 ;רעכעד ףַא ןוא רעטסנעפ עלַא ןיא טגנעה יז
 רעכעל עלַא ןופ טצָארּפש ןוא טכירק גנילירפ רעד
 .ןעמַאטש ןוא טנעװ יד ףַא זָארגדליװ םעד טימ טרעטעלק ןוא

 ןעמַארוצסיוא ןויװַאב ךָאנ רעירפ טָאה טסניד יד
 .ןעלקניוו עלַא ןיא רעטניװ ןופ בַײלברעביא סָאד
 ,ןעלקניפ ןרענעּפַאש יד ןוא ןטעב ,לגיּפש רעד
 .ןעמַאר יד ןיא ןטכַײל לֹתֹוּכ יד ןוא חַרָזְמ רעד

 .ןעלװ ןטניוויגנילירפ .ןפָא ןעַײטש ןריט יד
 ;ןעלרשעג עשרעדניק יד טימ ןעגנילק ןסַאג יד
 ןעמַאמ יד טוָאלעגּפָא טָאה לקניזעמ סָאד ךיוא
 .ןעמַאזוצ ןעמעלַא טימ סַאג ןיא ןיוש ךיז טליּפש ןוא
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 איבנה והילא

 ,ןסינ שדֹוח ןופ געטדננילירפ עשירפ ,ָא
 .ןדנעלב ןבעל םענירג טימ רעדלעפ יד
 ןסופוצ טַײג רעדלעפ ןוא ןכייט יד טימ
 .ןדנעל יד ףַא קירטש ַא טימ איִבְנַה והָיִלֶא

 ,ןעלקנוט טמענ טָא-ןוא ,טַײג ןוא טַײג רע
 ;ןדנעװ וצ ךיז ןיהואוו טַײװ רעד ןיא טכוז רע
 ןעלקניפ ןוא ןטַײװ יד ףוא ןטכַײל לָאמַאטימ
 .ןדנעגעל ןוא רעביטש עקיטכיל טימ

 ,ןדנעלב ןוא בוטיםוי טימ ןעטכַײל רעטסנעפ יד
 ,תוָרעַק ןוא תוָסֹוּכ ענעדליג טימ--ןשיט יד
 ,ןדנעגעל ןוא רעדניק טימ--רעביטש יד
 .סערַאּפש ןוא ןעלקניוו עלַא ןופ ןעגניז יז

 :ןפָא ןעײטש רעביטש ןוא ןריט יד
 .ןסע ןוא זנוא וצ ןעמוק טנַײה לָאז ,ףרַאד עס רעו
 ;ןפָאה ןוא בוטיםוִי טימ ןגיוא עשרעדניק יד
 ,ןסעגרַאפ טשינ םענַײק טעװ והָיִלָא
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 עלעמייב םעד זיא ליואוו

 דילסקלָאפ ַא
 .רעגרָאז הילא רבחיטגגוי ןביל ןיימ

 ,עלעמַײב םעד זיא ליואוו
 ;ןעמיולפ םיא ףַא ןסקַאװ עס סָאװ
 ,עלעדַײמ םעד זיא ליואוו
 .ןעמיוז טשינ ץעגרע ןיא ךיז טוט סָאװ

 ,דניק םעד ןוא ןטַאט םעד ןיא ליואוו
 .דניזעגזיוה ןצנַאג םעד זיא ליואוו זַא

 ,עלעמַײב םעד זיא ליואוו
 ;ןרַאב םיא ףַא ןסקַאװ עס סָאװ
 ,עלעדַײמ םעד זיא ליואוו
 .ןרַאנ טשינ ךיז טזָאל סָאװ

 ,דניק םעד ןוא ןטַאט םעד זיא ליואוו
 .דניזעגזיוה ןצנַאג םעד זיא ליואוו זַא

 ,עלעמַײּב םעד זיא ליואוו
 ;לּפע םיא ףַא ןסקַאװ עס סָאװ
 ,עלעדַײמ םעד זיא ליואוו
 .לּפעק ןיא לכֵׂש טָאה סָאװ

 ,דניק םעד ןוא ןטַאט םעד זיא ליואוו
 .דניזעגזיוה ןצנַאג םעד זיא ליואוו זַא
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 ןנילירפ ןופ דיל סָאד

 ,ןענָאגַאװ יו ןגעוו ריפ --סַאג ןופ ףוס םייב
 ,ןרישעג-דרעפ עטנוב ,ןענַאּפשעג עטלּפָאט טימ
 --ןרילָאק ןוא ןפַײרטש טימ טברַאפַאב ןוא ןעגנַאהַאב
 .ןענָאפ ןעַײװ עס ןוא ךעלקעלג ןעגנילק עס

 --ןעַײלַא עקימורַא יד ןוא סַאג רעצנַאג רעד ןופ ןוא
 .רעדנואוו זַײב ףַא יו ףַאלעג ַא רעדניק ןופ
 ,רעדנור ַא ,קריצ ַא טייטש ןיוש ןעוװךןוא-סָאװ רעדַײא ןוא
 .ןעַײרד ןייא ןיא ךיז טלַאה עידעמָאקַײרד ַא

 ןצַאיַאּפ יד רעטערב ףַא קריצ םעד רַאפ ןוא
 :רעדליּפעג ַא ,רעמָאינצַאק ַא ןכַאמ
 ,רעדליוו ַא טצנַאט'ס יװ ריפ עלַא ףַא טצנַאט רעצרַאװש ַא
 ,ןצַאט ןוא קיוּפ ףַא סיפ ןוא טנעה טימ טצעז רענייא ןוא
 ,ןציוו העֹׂשַמ-תַעב טגָאז ,רעַײּפ טננילש רערעדנַא ןַא
 .ןציּפשךדרעוװש ייווצ ףַא ןפָאלש ךיז ףוס םוצ טגַײל ןוא
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 גנולעטשרָאפ רעד רַאפ

 ןרָאפעגמורַא רַאג ַא ףַא זיא גָאט ןצנַאג םעד
 ,ןצַאיַאּפ ןוא ןטנַאידעמָאק עדנַאב ַא

 ,ןצַאט ןיא ןוא ןקיױּפ ןיא טעוועשזדנישזדעג

 .ןרָאה ַא ףַא ןזָאלבעג ,ףַײפנביז ַא טפַײפעג

 ןעיולביגנילירפ יד ןיא גנַאגפוא-ןרעטש םעד טימ ןוא
 ;ןענַאטשעג טָאטש עבלַאה ַא קריצ םעד ייב זיא

 ,ןענַאמ יד טימ רעבַײװ ןענעז ןעמוקעג
 .ןעיורפ יד טימ ןרעה עטצוּפרַאפ-ןַײּפ ןוא

 --םישובלַמ ןוא ןעלטיה עקידבוטםוי יד ןיא רעדניק ןוא

 .עמַאמיעטַאט םעל סעקיטַאטס יװ ךיז ןטלַאה יז

 ,עמַאד ַא ייב סמערָא יד ןופ ןפָאלטנַא זיא לטניה ַא

 ..םישוח טעמורַא טפיול ,תורָצ ענייא ןיא ,רעה רעד

 ןעגנַאפעג גײטש ַא ןיא גנַאגנײרַא םייב ןוא
 .ןעגנַאטשךלָאטש יד טסַײר ןוא בַײל ַא קידאָרֹומ טלירב
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 ןרעױמ-טָאטש יד רעטניה

 ,ןסָאלשעגפיונוצ ,טקירדעגפיונוצ ױזַא
 ,ןעמַאזוצ רעטנעענ סָאװ רעכעלמַײה ןייז טלָאװ'ס יו
 ,ןעמַאטש עטלַא יו ,דרע רעד טימ ןסקַאועגפיונוצ
 ,ןקָאטש ףַא קָאטש ןגיובעגנייא ןוא טקירדעג
 ,ןקָארשעג רעצימע קיבַײא ייז טלָאװ'ס יו
 ןסָאגעגסױא ךיז יז ףַא טלָאװ עס יװ ןוא
 .ןבעל ןרעווש םעד ןופ טייקרעווש עצנַאג יד

 .ןבעווש סנטָאש יד ןָא ןבַײה וציטכַאנרַאפ
 ןעַײלַא ןוא ןפיוה עגנע יד ןופ ןעייג יז
 ,ןלעווש ןוא ןרעיוט יד רַאפ וצ-סױרַא
 ;ןלעה רעטסנעפ ַא טמענ'ס רָאנ ואוו ןוא
 רעכעד ןוא ןרעיומ עלַא רעביא ןסקַאװ יז
 ,רעכעה ןוא יולב רעכיוה רעד וצ וצפורַא
 .ןעַײלַא ןוא ןפיוה עלַא ןופ ַײרפ ןרעו ןוא
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 ןטנװָא-רעמוו

 !רעמוז ןופ ןטנװָא עדניל ,עביל ָא
 ,דָאס רעד רעקיאור ַא זיוה םעד רַאפ טמעטָא עס
 ;טָאטש ןופ שיור רעדימ רעד טכליה ןטײװ ןופ
 .רעמולש ןקידװעגיװ ןיא יװ ךיז טגעװַאב טניװ רעד

 ,ןבעל ןופ ךָאי רעד טקירד'ס יװ ,טקירדעג גָאט רעד טָאה עס
 ,ןרעטש ןרעביא ןקלָאװ ַא יװ ,ןעגנַאהעג זיא ןוא
 ,ןרעוװש ןופ לֹוָע ןופ ןוא עפֶש ןופ ךיז ןגיובעג
 .ןבער יד טנעװ ףַא יװ סנקור רעביא טרעטעלקעג

 .רעמוק רעד טרעװ רעטכייל ,טייקרעווש יד טדניווש טציא
 .רעפיטש רעד ךיז רעדנַאנופ טליּפש עינָאמרַאה רעד ףַא
 ;זיוה םעד רַאפ רעיוט ַא יװ ןעייטש רעפיק ײװצ
 סיוש ןדעי ןיא ור עסיז יד ךיז טעילוט עס
 -- ,רימ םורַאדנור ,למיה רעד יװ ,ךיז טגיװ ןוא
 .רעפיש עגנוי ןופ גנַאזעג סָאד טמוק ךייט ןופ
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 רעדיינש רעטלַא רעד

 ,ןישַאמ רעד ייב רעדיינש רעטלַא רעד
 ,ןיהַא ןעמוק סָאװ ,ןרָאי יד ןופ טכַארט רע

 ,טייגרַאפ ןוז יד ןוא ףוא טייג ןוז יד
 ,טיינ ןוא טיינ בוטשקרעוװ ןייז ןיא רע ןוא

 ,לופ רעדליב טימ ןענעז ןגיוא ענייז
 ;לוּפש ןופ םידָאפ רעד יװ דליב ךָאנ דליב ךיז טיצ'ס

 ,דרע רעד ףַא בוטש ןיא טגיל גרַאװנילק סָאד
 .טרעצעגסיוא ןוא קירעגנוה לָאמעלַא זיא ןוא

 ,לוש ןיא ,רדֲח ןיא לגנִיי ַא ךיז טעז רע
 ,לוטש ןקיבלעז ןפַא רעטָאפ ןייז טעז רע

 ,קרַאמ ןיא ןוא ךייט םייב :דליב ַא ךָאנ ךליב ַא

 .גרַאב םעד ףַא דלַאװ ןיא הרבָח טימ ןעמַאזוצ

 ,דלַאװ םעד ןיא ץלָאה ןקַאה רעקעה יד
 .(טלַאק לָאמעלַא רעטניװ זיא בוטש ןיא ןוא)
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 ,לימ רעד ייב שעװ טשַאװ לדיימ סנכָש םעד

 .ליּפש ַא ןיא םיא טימ דימָּת יז זיא טכַאנרַאפ

 ;רָאלק גנואעז ַא יװ ףוא טצילב דליב ַא
 .רָאה יד הלַּכ ןייז ןעמעק סנרָאטרָבַח יד

 ,ךיוי רענרעדליג רעד ייב הנותַח ןייז ףַא טציז רע
 .ךיור ַא טייג עס זַא ,טליּפש רעמזעלק לסָאי

 ,טגניזַאב ןחדַּב רעד ןוא ,טליּפש רעמועלק לסָאי

 .טגנילק ןוא ןרעיוא ענייז ןיא טשיור יז ,דיירפ יד

 ,רעש ןוא לדָאנ רעד טימ :דליב ַא ךָאנ דליב ַא
 .רעווש טָא ןוא טכייל טָא ןבעל םעד ךרוד טייג רע

 ,טנַאװעג סָאד ינק יד ףַא-- רעדיינש רעטלַא רעד

 .טנַאה ןיא לדָאנ רעד טימ טרַאטשרַאפ טציז רע
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 טסניד עטלַא יד

 ,ןענינַאב ןייטשצפיוא עטשרע יד זיא יז

 ;זיוה ןצנַאג ןיא ףָאלש רעסיז רעד טור ךָאנ

 ,סױרַא דלעפ ןיא טרעה םעד טריפ ךוטסַאּפ רעד

 .ןענידַאל יד ןקעמש ךלימ רענעסָאגעצ-שירפ טימ

 ,ןעניב יד ןָא ןעמושז ןבייה קָאטשניב ןיא
 ,ךַאד ןרעטנוא ןטסענ ןעלמיװ ןעמענ ןבלַאװש טימ
 ,ןענימ ןברַאפ עטנוב ןיא ךיז ןעמענ ןעלמיה יד
 .ךַאװ ןרעװ ןָא טבייה --טלמירדעג טָאה עס סָאװ ןוא

 --ןענידַאב וצ ןעמעו טָאה יז סָאװ ,ריא זיא ליואוו זַא
 ,זיוה עצנַאג סָאד לֹופרַאפ זיא טפַאשביל טימ
 ,ןעניפעג וצ ענייז ןכַאז יד דניק ןדעי טפלעה
 .סיוא רדָח ןוא לֹוש ןיא ךעלרעטומ יז טכיר ןוא
 ןענירג רעטסנעפ יד רַאפ סענסָאס עטיירב יד
 .סיוש סרעטומ ַא וצ יװ זיוה םוצ ךיז ןגיינ ןוא
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 רערעלי-לדיפ םייב

 ןעילב רערעל-לדיפ םעד ייב רעטסנעפ יד
 ,סענָאזַאװ ײלרעלַא טימ רָאי עביל עצנַאג סָאד
 .סענָאדַאמ רעד ,דליּבּפָא סָאד טגנעה רעיוט םייּב
 .ןעילפ ןביוט עביל יד גַאלשנביױט םעד ןופ ןוא

 ןלַאפ ענומָאק רעד ףַא םערוט-טָאטש םעד ןופ ןוא
 ;רעטניװ ןוא טייצרעמוז ןעָאש-טנװָא עטעּפש יד
 ,רעטניװצ ןופ טייקכעלמייהמוא ןַא טרעקָאל עס
 .ןלַאנַאק יד ןופ ףוא ַחיִר רעברַאה ַא טייג'ס ןוא

 ,לדיפ רעד טעּפש ויב ירפ ןופ טגניז רערעל-לדיפ םייב
 ;דיירפ יד ןוא רעיורט רעד טּפוצ ןצרַאה םייב
 ,לדיר רעד געט עצנַאג רעטניװצ םעד ףַא טדיינש'ס
 .טיינשרַאפ קיטנװָא ןעייטש רעמייב ןוא
 טיינ ןוא טקירטש רעטסנעפ ןגעק לדיימ סָאד
 .טייג רעטרעשַאב ריא יװ טירט סנדעי ןיא טרעה ןוא
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 גָאטרעמוז ןלופ ַא ךָאנ

 --ןרַאטיג ףַא ןליּפש ןעגנוי יד ףיוה ןיא
 .קרעװ ךעלגעט-ָאט ןַײז טקידנערַאפ רערעדעי טָאה'ס
 ,גרעב יד ןופ סנטָאש יד ךיז ןגַײל חרזִמ וצ
 .ןרַאנָאפ יד ןָא טדניצ רעדניצנּפמָאל רעד

 --.ףיוה ןיא שעװ יד ףיונוצ ךָאנ ןעמענ ןדַײמ יד
 .ןרַאנָאפ יד ןָא טדניצ רעדניצנּפמָאל רעד
 ,ןרַאג טימ ןוא ןדיוב טימ ןשיור ןגעוװ-טָאטש יד
 .ףיונוצ זיוה ןיא ךיז ענדעשז ןעמוק רעדניק יד

 ןרַאי עקידוועגניז ,עטײרב יד ךרוד ןוא
 ;קרַאמ ןופ עטקיטעּפשרַאפ לַײאעג ןיא םעיוג ןרָאפ
 --גרַאב ךָאנ גרַאב ַא טשינ טרעוו ףיט לּפענ ןעיולב ןיא
 ,ןרַאטיג ףַא ןליּפש ןעגנוי יד ףיוה ןיא
 ,גנַאב ןוא טבילרַאפ ךיז ןרַאש ןדַײמ יד
 .גנַאזעג ןוא ןרַאטיג ןָא טנװָא םעד טליפ'ס ןוא
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 קרַאטרַאט םורַא

 ,ןקלָאװ יד ןופ דנַארדלָאג םעד ףַא טגנעה ןוז יד

 .ןרָאק ןשיװצ ןוא ףליש ןיא ףיט טגיל טניוו רעד

 ,ןרָאפעצ םירעױוּפ יד ךיז ןענעז קרַאטרַאט ןופ

 .ןקלָאמעג ןיוש תומֲהב יד טָאה טסניד יד

 ,ןקלָאפרָאּפ עטעװערָאהרַאפ ןעור ןלעווש ףַא
 ;ךַאד ןרעטנוא ןטסענ יד וצ טרעטעלק לֹננָיי ַא
 ,ךַאװ ןטלַאה םעדיוב ןפַא ןביוט יד
 .ןקלָאּפ רעגַאל םעד וצ ןרישרַאמ זָארטש רעד ףַא ןוא

 ןבלַאװש ערַאש ַא ףוא ךיז לָאמַאטימ טבַײה דלעפ ןופ
 ,ןבלַאה ַא ,זַײרק ןפיש ַא ןיא טלַאפ ,טלַאפ ןוא

 .ןסָאשעגרעטנוא יװ רעטנורַא דלעפ ןיא קירוצ
 ,ןסָאועגסױא לגיּפש ַא יװ טגיל ךַײט רעד
 ,ןעגניר ןזַײרק עס ןוא ,ףוא שיפ עליטש ןקוט עס

 .ןעגניז סעבַאשז יד םוטעמוא ןופ ןָא ןבַײה'ס ןוא
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 גנוקיטייצ ןופ דיירפ יד

 -- ,ןטכַאנרַאפ עכעלבליק ,ערָאלק רעמוז-ףוָס
 ;דָאס םעד ןיא ןלַאפ ךעלרַאב ערדינלָאק
 ,דָאר סָאד ליטש טַײטש ךַאד םעד ףַא לַאװָאק םַײב
 .ןטכַאש יד ןיא ,ןלַײה יד ןיא טור טניװ רעד

 -- ,ןטכַאּפ עטַײװךלַײמ--הָאובּת ןוא ַײה ןגיוטס טימ -
 .טעז טימ ןוא עפָש טימ רָאי סָאד ךיז טקידנע עס
 ןטכַארבעגפיונוצ םעד טימ טקעמש ןפיוה עלַא ןיא
 .טעטש יד ןיא ןריפ וצ טַײרג טגיל סָאװ ,סטוג"וא-בָאה

 ,לפָאטרַאק יד ןבָארגסױא ןיא טלַאה רעױּפ רעד
 .טעּפש טשינ לָאמנייק זיא ןסיבריק יד ןעמענפיונוצ
 --,טערג ןוא ןַײל ךעלדַײמ ןעלַארּפ רעסַאװ םייב
 .ןפָאה ןוא דַײרפ טימ לֹופ זיא ץרַאה סָאד
 ,ןפָא ןוא טַײװ ןעַײטש ןעָאלב עפרַאש יד
 .טעב ןַײז ןיא רעקיאור ַא ךַײט רעד טַײנס ןוא
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 גנוטיירגוצ

 .ןלעװש יד רַאפ טגיל טסברַאה רעד .קעװַא זיא רעמוז רעד

 ,ןגעװ עלַא רעביא ןשיור רעטעלב עטנוב יד

 ,ןוערב עטַײװ וצ קעװַא יז טימ ךַײט רעד טשיור עס

 .ןלעטש רעטניװ רעד טמענ ךיז גרעב עכיוה יד ףַא ןוא

 -- .ןגָאלשרַאפ ןיוש רעטסנעפ סָאד זיא רערעל-לדיפ םַײב
 ןלעה םעד ןופ ןבילברַאפ טינ טשינרָאג זיא'ס
 .ןלעװש יד ףַא ,רענטרעג יד ןיא רעמוז ןופ גנַאזעג
 .ןגָאװ ןוא דרעפ טימ ןַײרַא דלַאװ ןיא טרָאפ רעױּפ רעד

 ,דלַאװ ןיא ץלָאה ןוא ץליהעג טקַאה רעױּפ רעד
 ;ןלָאט ןוא גרעב רעביא ךיז טליונק ןלַאנק סָאד
 .ןלָאמ ןלימ יד ןוא טעשזדוה קרַאטרַאט רעד
 .טלַאק טרעוו'ס זַא ,ןטַײד ןעָארק יד ןוא ןלָאד יד
 טַײנ ןוא ּפמָאל םעד ייב רעטומ יד טציז ,טנװָא ןיא
 .דַײלק-רעטניװ םערַאװ ַא דניק ןדעי רַאפ
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 הפרש ַא ןופ טָאטש יד טעװעטַאר רעמועלק לסָאי

 טכַאנײב ַײמָאלָאק ןיא טָאה לָאמַא
 --טכַאדעג ָאד טשינ ,הָפֵרׂש ַא ןכָארבעגסױא

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא
 --ךיור ןטימ קעװַא ריש זיא טָאטש יד
 ,ןעשעג הֹליִלָח טלָאװ עס סָאװ טסיײװ רעװ ןוא
 --ןעװעג טשינ טרָאד טלָאװ רעמועלק לסָאי ןעוו

 !רעדנואװ ןופ ןטייצ ָא

 ,גָאר וצ גָאר ןופ ןעננַאגעג זיא רעייפ סָאד
 --גָאט ןטימניא יװ ןרָאװעג קיטכיל זיא'ס זַא

 !רעדנואוו ןּופ ןטייצ ָא
 --.ךיוה למיה ןזיב טרָאד ןעוועג זיא הָלָלֹי ַא ןּוא
 ,ןעשעג הֹליִלֲח טלָאװ עס סָאװ טסײװ רעװ
 -- ,ןעוועג טשינ טרָאד טלָאװ רעמזעלק לסָאי ןעוו

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא

 ,ןעורעד הָפֵרֹׂש יד טָאה רעמועלק לסָאי ןַא
 -- ,ןערב ַא לָאמַאטימ ץרַאה ןיא ןבעגעג םיא טָאה

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא
 --,טנַאװ ןופ לדיפ ןייז ןעמונעג לסָאי טָאה'ס
 ,ןעשעג הָליִלֲח טלָאװ עס סָאװ טסיײװ רעװ ןוא
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 --,ןעוװעג טשינ טרָאד טלָאװ רעמועלק לסָאי ןעוו
 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא

 ,קָאלג ןיא ןעגנילק ןוא ןגָאי טיילרעייפ יד
 -- ,גָאר וצ גָאר ןופ טייג הָפֵרׂש יד ןוא

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא
 --.דנַאנַאכָאנ ןשעל ןוא ןשעל טיילרעייפ יד
 ,ןעשעג הֹליִלָח טלָאװ עס סָאװ טסייוו רעװ רָאנ
 --,ןעוועג טשינ טרָאד טלָאװ רעמזעלק לסָאי ןעוו

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא

 ,קרַאמ ןטימניא ןענַאטשעג לסָאי זיא'ס
 --קרַאטש ױזַא ,סייה ױזַא לדיפ ןייז ףַא טליּפשעג טָאה

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא
 --.ּפָארַא רעכעד יד ןופ ךיילג זיא רעייפ סָאד
 ,ןעשעג הֹליִלֲח טלָאװ עס סָאװ טסײװ רעװ
 ---,ןעוועג טשינ טרָאד טלָאװ רעמזעלק לסָאי ןעוו

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא

 --טריפרַאפ קיזומ רעד ןופ --טָאה רעייפ סָאד
 -- ,טריצַאּפשעגקעװַא קרַאמ ןיא ןעלסָאי וצ

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא
 --.םורַאדנור דָאר ַא ןצנַאט ןביוהעגנָא טָאה ןוא
 ,ןעשעג הֹליִלֲח טלָאװ עס סָאװ טסיײװ רעװ
 --,ןעוועג טשינ טרָאד טלָאװ רעמועלק לסָאי ןעוו

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא

215 



 ,טָאטש רעד ןטימניא טליּפש רעמזעלק לסָאי
 --,דָאר ַא ןעלסָאי םורַא טצנַאט רעייפ סָאד ןוא

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא
 --.דרע רעד ןיא ןַײא טקניז ןוא טצנַאט רעייפ סָאד
 ,ןעשעג הֹליִלָח טלָאװ עס סָאװ טסייוװ רעװ
 -- ,ןעוועג טשינ טרָאד טלָאװ רעמועלק לסָאי ןעוו

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא

 ,ןירַא דרע'רד ןיא זיא רעייפ סָאד רָאנ יו ןוא
 --,ןייו ןופ לקנעש ַא ןיא קעװַא לסָאי זיא

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא
 --.טליּפשעג ןוא טליּפשעג לסָאי טָאה ןטרָאד טשרע ןוא
 ,ןעשעג לקנעש ןטימ טלָאמעד טלָאװ'ס סָאװ טסייוו רעו
 -- ,ןעוועג טשינ טרָאד טלָאװ רעמועלק לסָאי ןעוו

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא

 ,ףוָס ַא ןָא ןעקנורטעג ןוא טליּפשעג לסָאי טָאה'ס
 -- ,ףָאלש ןָא ןסעגרַאפ טָאה'מ ,םיא טימ --הרבָח ןוא

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא
 --.טציא ךָאנ ןעמ טעילוה --טרעהעגפוא טשינ טָאה'מ ביוא ןוא
 -- ,ןעשעג סָאד לָאמַא זיא ױזַא ,ױזַא
 --,ןעוװעג הָּפְרׂש יד יא ַײמָאלָאק ןיא תֶעב

 !רעדנואוו ןופ ןטייצ ָא
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 טסברַאה ןופ רעדיל

 ןגָאװ ןוא דרעפ טעװָאק לַאװָאק רעד
 .ףַײר ַא ךָאנ ףַײר ַא ףוא טיצ ןוא
 ,ןגָארטעגפיונוצ רעױּפ רעד טָאה ץלַא ןופ
 .ףַײז ןוא ץלַאז רָאנ רעטניװ ףַא טלעפ םיא

 ,סעװברַאה ןוא טיורב ,לּפָאטרַאק טָאה רע
 ;ףַײז ןוא ץלַאז ךָאנ רעטניװ ףַא טלעפ םיא

 ,סעוורוקוק--סעכירטס יד םורַא

 .ףיוה סָאד לופ זיא רעניה ןוא ץלָאה טימ ןוא

 ,דירעי םעד ףַא טָאטש ןיא טרָאפ רע
 ,ףיוקרַאפ םוצ ץלָאה ןוא רעניה טריפ
 טימ רעטניוו ןצנַאג ןפַא טגנערב ןוא
 .ףַײז ןוא טּפַאנ ןוא ץלַאז ןטלָאט ייווצ
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 םעד זיא ליואוו זַא

 --סנגער ןוא ןרעטעוװ עליופ קיטסברַאה ,ךע
 ,ּפעק עטַײרב ערעַײז ןגַײב סעּפיל יד
 --,ּפעצ עטזָאלעצ יד --.סעברעוו רעיורט יד
 .סנועמרַאפ יד רעדלעפ יד ףַא ןרעוו רֹקפָה ןוא

 .ןלַאפעג ןוא לֹפָׁש ןעַײטש רעביטש יד
 ;ּפעק עקידוװעגנעה טימ דרעפ יד ליופ ןעייג עס
 ,ּפערט ףַא יװ ,עטָאלב רעד ןיא טעשטּפָאט רעַײג רעד
 ,ןלַאטש ןפמַאד תֹומֲהב ןוא טסימ ןופ טײקמערַאװ טימ

 ,סנגעוורעטנוא טציא ןייז טשינ ףרַאד סָאװ ,םעד זיא ליואוו זַא
 ;ןטלעק ןייק טשינ ןקערש םיא - ,ץלָאה ןוא םַײה ַא טָאה סָאװ
 .ןטלעצעג עקיזָאדיד ןיא עביל יד טניואוו עס
 ,סעינָאלָאד יד ןיא ייט ענעדליג רעזעלג ןעילג עס
 ,סענָאבעבַאז יװ ןטנוװָא יד ךיז ןעיצ'ס ןוא
 .סנער ןוא טניוו ןעגניז רעטסנעפ ןוא ריט רעד רַאפ ןוא
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 ןבעל יינ ַא

 ,טנווָא ןיא זדנעג עדליוו יד ןופ ןעַײרש סָאד
 ,דלעפ ןעַײרפ ןופ טפול עליטש ,עפרַאש יד
 -טלעצ ןוא לַאטש ןופ ךַאד ןעטַאל סרעױּפ םעד
 .טנעָאנ זיא ךייר-רעטניוו סָאד ,ןָא טגָאז ץלַא סָאד

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לימ רעד ןופ ןשיור סָאד
 ,ןבעװ ןוא סקַאלּפ ןעמעק סָאד ,גנַאל רעמוז םעד
 :ןבעל רעדנַא ןַא רָאג זיא'ס--רעטעּפש ףַא ךיז ןטַײרג סָאד
 ,ןענַאל ןוא קירַאװלָאפ םעד ףַא קיטכיט טלמַאז עמ

 ,ץלָאה ןוא ץליהעג ךָאנ ןעמוק סעלָאגעלַאב ןוא
 ,קרַאטרַאט םוצ רעצעלק ןריפ םעיוג יד
 ...קרַאמ ןפַא הָאובּת ךעלסיב וצ--ערעדנַא ןוא
 ץלָאטש ןוא ליטש ןעַײטש יז ,גרַאב םעד ףַא ןענעט יד
 -?ךַײר-רעטניװ ןסײװ םעד ףַא ןטרַאװ ןוא
 .ךייט רעד טלַאהַאב ףיט ןוא ןירג ןטָאש ַא
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 רעטניוװ ברע

 ןענַאל יד רעביא .ןטנװָא רעבָאטקָא
 ,ילרשעג טימ זנעג עדליװ יד ןעילפ
 ,ַײנש ןוא רעטיװעג טימ ןקעמש ןטניוװ יד
 .ןענַאק-רעסַאװ יד טכַאנייב ןרירפ'ס ןוא

 ;ןעניגַאב ןיא טסָארפ טימ --רעיוט םייב ןענַאט יד
 ,לַאטש ןופ רעכעל יד ןרימשרַאפ ןעגנוי יד
 ,לַאנַאק םעד ףיוה ןכרוד ײנסּפַא ךרוד ןבָארג
 .ןעניב לֹופ ןקָאטשניב יד ןכַאמרַאפ ןוא

 ,רעמַאק רעד ןיא ץלָאה ןקַאה רעקעהצלָאה יד
 ;זיוה ןופ רעיוט ןוא ריט טגָאלשַאב רעסָאלש רעד
 סױרַא טַײװ ןעגנילק געט עצנַאג ןוא
 .רעמַאה רעד ןוא קַאה יד ,לדיר רעד ןוא געז יד

 ןעַײג רעדניק יד .םערַאװ ךָאנ זיא גָאטײב

 ;ןַײרַא דלַאװ ןיא סינרעקיש ךָאנ
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 ,ןַײל םעד רעסַאװ םייב ןעלַארּפ ןדַײמ יד

 .ןעַײרד ךיז דָארלימ'ס ןיוש טוט געט עצנַאג ןוא

 ,ןענידַאל יד ךיז ןענעקירט ןטױלּפ יד ףַא
 ;סיױא םישובלַמ-רעטניװ יד טרעטפול עמ
 ,זיוה ןוא רעמַאק ןופ לטלעּפש סעדעי טכיררַאפ עמ
 .ןעניר טשינ הֹליִלָח ץעגרע ןיא לָאז סע

 ,ןעָארק ךיז ןזַײװַאב תוָפֹוע יד ןשיװצ ףיוה ןיא
 ;ייה ןגיוטס יד וצ ךיז ןסַײר תוָמָהֹב יד
 ,ןעָארג ןיא גרעב יד ןעַײגרַאפ וצ-טכַאנרַאפ
 .ַײנש ןוא רעטיװעג ףַא טַײרש רעסַאװ-גרַאב סָאד ןוא
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 גרעב יד ןיא

 ןלָאט רעביא ןוא גרעב רעביא
 .ןלָאד ,ןעָארק ,ןבָאר ןעילפ

 ,זפרק ַא ןיא ןזירק ,ןעקַארק
 .ןַײּפש רעביטש יד רַאפ ןכוז

 ןכיור עסַײװ רעביטש יד ןופ

 ,ןכיוה עיולב יד וצ ןגַײטש

 ,ןלַארטש ןביוש ,ןרעמיש ןעַײנש
 ,ןלַאטש ןפמַאד םערַאװ טימ ןוא

 ,טסָארפ רעד טסקַאװ ןגַײװצ יד ףַא
 ,טזָאלב רע--טניװרעטניװ רעד ןוא

 --דלַאװ םעד ןיא ןוא גרעב יד ףַא
 -!טלַאק רימ סָאװ ןוא טסָארפ רימ סָאװ
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 ,ןגעז ,ןדיינש ,רעקעה ןקַאה
 .ןגעװ עלַא ףַא טכליה עס זַא

 ,ןלַאפ רעמַײב --ןקַאה רעקעה
 .ןלַאש ןוא ךיז ןליונק ןלַאנק

 ןגעז יד וצ ןּפעלש םעיוג
 .ןגעװ ,ןגעטש רעביא רעצעלק

 ,תוחור יװ ןעװערָאה ןדִיי
 .סעכוש עצנַאג ןדיוב ןדָאל

 ,רעייפ םייב בוטש ןיא טגיל גרַאװנַײלק

 .רעייט ןוא ביל םערַאװ יד זיא'ס
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 גָאטקרַאמ

 .ןעמוק ןייז טליפעג רערעדעי טָאה ןיוש ןעניגַאב
 ,ןריט ןוא ןרעיוט טנפעעצ ךיז ןבָאה'ס רָאנ יו ןוא
 ,ןריר ןבעל'ס ןעמונעג ךיז ןלעווש יד ףַא טָאה
 .ןעמונעגמורַא ןעמעלַא טעּפמיא ןַא טָאה'ס ןוא

 ,למוט ןוא שיור טימ טלעטשעג ךיז טָאה גָאט רעד

 ןרַאי יד ךרוד ןוא גרעב יד רעביא ךיז ןעיצ עס

 -- ,ןרַאג ןוא רענעגעוו טימ ןגעוו עסייוו יד

 ,למור ןצנַאג ןייז טימ ךיז טלעטש גָאטקרַאמ רעד

 --קרַאמ ןיא קורב םעד ףַא ןוא ,רעטסיולק ןופ ּפערט יד ףַא ןּוא
 .רעדילג עקידנואוו עטקעדענּפָא יד טימ רעלטעב יד
 ,רעדיל טימ ןוא ןעײנוּפָאּפ טימ סנטסַאקליּפש יד
 .גרַאװנסע טימ ןוא ןפנָארב טימ ןקעמש ןעקנעש יד
 לעווש ןוא לעטשעג רַאפ טרעיוה גנוטרַאװרעד
 .לעז עדעיַא ןָא גנונעפָאה טימ טליפ ןוא
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 רעמזעלק לסָאי ןופ דיל סָאד

 ,לדיפ םעד םענ ,לסָאי ,םוק

 .טכער ןיוש ןייז גנידצלַא טעוו'ס

 ,למיה רעד טרעהעג טָאג וצ

 .טכענק ענייז וצ - דרע יד

 סרעזנוא זיא דיל סָאד ,דיל סָאד
 :טכענ ןוא געט ערעווש ןיא
 ,ןעגניז לעװ ךיא ןוא ליּפש וד
 .טכענקרַאפ דיל םעד ןיּב ךיא

 --,לדיפ םעד םענ ,לסָאי ,םוק

 --,זיוה רעזנוא זיא טלעװ יד

 ,רעדניק ןוא ּבײװ רעּביא זָאל

 .סױרַא רימ טימ םוק ןוא

 --ןעמַאזוצ ןייג ןלעװ רימ
 -,טָארט רעד רעטכייל זיא ןעײװצ ןיא
 ךיז דירעי טלעטש ןעניגַאּב
 .טָאטש רעד ,ײמָאלָאק ןיא

 ןגעוו יד ךיז ןעיצ עס
 ,טײװ רעד ןופ םירחוָס טימ

 ןדיוּב ענעדָאלעגנָא ןעמוק'ס
 ,דייז טימ ןוא טעמַאס טימ
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 ,רעטופ טימ ןוא רימשַאק טימ
 ,ײלרעלַא ןפָאטש טימ
 ךיז טפערט'ס זַא ,גָאט ןדעי טשינ
 .ײמָאלָאק ןיא דירעי

 ,ןעמַאזוצ ןייג רימָאל ,םוק

 ;טָאטש ןיא זיא סע דיירפ ַא'ס

 "רעברַאּפש םענעדליג םוצ , קנעש ןיא

 .רָארּב ןופ רעגניז עסיז יד ןעגניז

 --ןטנַאידעמָאק הרבָח ןוא
 ,דנַאטש ןטסנייפ עמַאס ןופ
 ןצנוק ערעייז טימ ןעמוק יז
 ,דנַאל ןקע עלַא ןופ

 ,ןדַיי עלַא ןשיװצ ָאד
 ,טנַאקַאּב ןעמעלַא ןופ
 ןוט ּבעל ַא ךָאנ לָאמנײא שטָאכ
 .טנָאנ זיא ץרַאה םעד סָאװ ןוט ןוא

 ,תורָצ ןוא רעֶצ ןסעגרַאפ
 ;ןייּפ יד טײקנסקַאװרעד ןופ
 ,ןעגניז לעװ ךיא ןוא ,ליּפש וד
 .ןייז ךעלגניי יװ קירוצ
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 קינעטָארד רעד

 ןעגנַאװצ ןוא לֶא טימ ןוא ,לדער ַא--טָארד טימ
 ,ןעגנַאגעגמורַא טָאטש רעד רעביא רע זיא
 ,ןייג תוחילש ןיא טלָאװ רע יװ ,ןעגנַאגעג
 .ןילַא ךיז רַאפ יװ ,ןומוּפ ַא ןעגניזסיוא ןוא

 ,רעלעק ןוא טלעצעג ןטסמירָא ןיא טרַאּפשעגנָא טָאה
 ,רעלעט ןוא ּפעט ענעכָארבעצ :רישעג טעװעטָארדעג
 ,טדערעג ןוא ןעגנוזעגוצ הֹׂשעַמ-תֶעב טָאה ןוא
 .טעטש עטייוו ענייז ןופ ךעלהׂשעמ רעדניק יד טליײצרעד

 ,ןביוט ןוא ךעלקירַאנַאק טָארד ןופ יז רַאפ טכַאמעג
 ,ןביוה עקידלקעלג טימ ,ןצנַאט סָאװ ,ךעלעצַאיַאּפ
 יז ןעיירפרעד ןוטעג רע טָאה ױזַא
 .ײלרעלַא ןצנוק ןוא ךעלהׂשעמ טימ

 ,ןרָאי ךָאנ ןַאגעג ךיז ןענעז ןרָאי ןוא
 ;ןרָאבעג ערעדנַא ןבָאה ןוא ,ןרָאװעג סיורג-- רעדניק יד
 טנעה יד ןיא ןעגנַאװצ ןוא לֶא טימ ,טָארד טימ
 .טנעקרעד טשינ םענייק ןופ קינעטָארד רעד םוא טייג

 .ןרָאי ךָאנ ךיז ןרָאי ןענעז ןעגנַאגעג
 ,ןרָאװעג טשינ ץעגרע זיא רע ןעוו ,טשרע ןוא
 טקנעדעג םיא ןָא טָאטש יד טָאה טלָאמעד טשרע
 .טגנערבעג ךעלרעדניק יד טָאה רע דיירפ לפיוו ןוא
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 געוורעדנואוו רעד

 --טכַאנ ךרוד ןוא דלַאװ ךרוד --חלושמ רעטלַא רעד

 :טכַארט רע ןוא געוו םעד רעטסניפ רעד ןיא טּפַאט רע

 ,געװו םעד ףַא טייג רע זַא ,ןבעל עצנַאג סָאד

 .קערש ןיא סנַײז ץרַאה סָאד זיא ,טשינ טסַײװ רע ,רעטציא ןוא

 ,דלַאװ םעד ןיא ןעיּפ ןדעי ,ןייטש ןדעי ןעק רע

 ,טלַא ןיא ָאד םיוב רעדעװטעי לפיוו טסַײװ רע

 ,לָאט ןדעי ,ועטש ןדעי ,ןכייט יד ןוא גרעב יד
 ,לוקרעדיװ רעייז ,ןטלַאּפש יד ,ןולעפ יד

 --;טכַארט ןוא רעטסניפ רעד ןיא ועװ םעד טּפַאט רע

 .טכַאנבלַאה עדַאװַא ןיוש -- טייג ןוא טייג רע

 ,דלַאװ ןסיוא ןייז טפרַאדעג גנַאל ןיוש טָאה רע
 .טלַאק שזַא םיא טרעוו עס--!ףוָס ןייק רָאג--ָאד ןוא

 ,געוו םעד ףַא טכַאנ טנַײה ןיוש לָאמ ןטירד םוצ
 .קערש ַא םיא טלַאּפַאב עס -!לָאמ ןטירד םוצ
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 --טלעק יד ןַײב ןויב ךרוד םיא טמענ'ס ןוא
 .טלעג ןוא ןריּפַאּפ עדמערפ ךיז טימ טגָארט רע

 .גנַאג םעד לָאמעלַא ץירּפ םוצ טייג רע
 .גנַאל ןיוש םיא טיורטרַאפ לֶהְק טָאה תוחילש יד

 ,לָאמ ןטלפיוו םוצ ןיוש סָאװ טנייה זיא סָאװ רָאנ
 !לָאט ןוא גרַאב ןבלעז םורַא טייג רע זַא

 ,טיורג עס --טשרע זַא ,טייג ןוא טייג רע

 .טױרנגרָאמ יד - ןגייווצ יד ךרוד ןוא

 ,גנַאזעג-לניופ טימ ףוא ךיז טּפַאכ דלַאװ רעד ןוא
 .גנַאג רעד טרעוװ טכַײל ןוא ,געוו רעד טרעוו טנָאנ ןוא

 ,סױרַא דלַאװ ןופ ןענינַאב זיא רע זַא ןוא
 .זיוה ןייז רַאפ טָאטש ןיא קירק זיא רע --טשרע זַא

 --:טרעהעג סעַײנ יד רע טָאה ָאד ןוא
 טרעשַאב ץלַא ןעוועג זיא ןטוג םוצ ןַא טייטשרַאפ רענ

 טכַאנייב ףיוה ןיא טָאה שובָאד רעביור רעד
 .טכַארבעגמוא רעניד יד טימ רַאה םעד
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 ןלעזעג"רעדיינש עכעליירפ יד ןופ דיל סָאד
 רילסקלָאפ ַא ךָאנ

 טכַאנ ענַײש ןַײא ןבָאה ןלעזעג-רעדַײש ןַײנ
 .טכַארּפ ַא--הדועס ַא םענַײאניא ךיז טכַאמעג
 ,ןַײנ יד ,ןעגנוי יד ןסעגעג ןבָאה'ס ןוא
 --ןַײנ ןוא קיצנַײנ לָאמנַײנ רַאפ
 .גַײפ עטנקירטעג ַא

 ,טוג ןסעגעגנָא ךיז ןבָאה ייז רָאנ יו ןוא
 ,טומ ןיא ךעלַײרפ ןרָאװעג ןענעז ןוא
 ,ןַײנ יד ,ןעגנוי יד ןעקנירט ןבױהעגנָא ןבָאה
 --ןַײנ ןוא קיצנַײנ לָאמנַײנ רַאפ
 .טוהרעגניפ ַא ןופ

 ,ןַײפ ןעקנורטעגנָא ךיז ןבָאה ייז רָאנ יו ןוא
 ,ןַײרַא ןטילבעג יד ןיא ןַײװ רעד יז זיא'ס ןוא
 ,ןַײנ יד ,ןעגנוי יד ןצנַאט ןבױהעגנָא ןבָאה
 --ןַײנ ןוא קיצנַײנ לָאמנַײנ רַאפ
 ,ץיּפשלדָאנ ַא ףַא
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 ,טוג טצנַאטעגנָא ךיז ןבָאה יז זַא ןוא
 ,טולב עטעכויעצ סָאד טורַאב ךיז טָאה'ס ןוא
 ;ןַײנ יד ,ןעגנוי יד ןרָאװעג קירעפעלש ןענעז
 ױזַא טרעטַאמרַאפ ןפָאלשעג ןענעז ייז
 --ןַײנ ןוא קיצנַײנ לָאמניינ רַאפ
 .יורטש ַא ףַא ןַײנ עלַא

 ,זיולב ןפָאלשענּפָא לַײװ ַא ןענעז יז
 ;זיומ ַא טעשזירג עס ,ןרעהרעד ייז--טשרע זַא
 ,ןַײנ יד ,ןעגנוי יד ןעגנורּפשעגפוא ןענעז
 זיוה ןיא רעדליּפעג ַא טכַאמעג ןבָאה ןוא
 --ןַײנ ןוא קיצנַײנ לָאמנַײנ רַאפ
 .סױרַא ךָאל-לסילש ןכרוד ןענעז ןוא
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 רעקנעש םעד ןוא ןלעזעג-רעדיינש ירד יד ןופ דיל סָאד

 --ןַײש יו ןוא ליואוו יװ--ןלעזעג-רעדַײנש ַײרד
 ןַײג וצ ןעמוקעג ךיז לָאמַא ןענעז יז

 ןַײרַא לטעטש ַא ןיא
 .ןַײװ עלעזעלג ַא ףַא

 --ןעזרעד לקנעש ַא ןבָאה ייז רָאנ יו ןוא
 ןעוועג לקנעש םעד ןיא ַײרד יד ןענעז ךַײלג

 .ןַײװ עלעזעלג ַא ףַא

 ,טַאהעג ןשָארג ןייק טשינ יז ןופ רענַײק טָאה'ס
 טַאז ךיז ןעקנירטוצנָא טשרַאדעג ייז טָאה ךָאד

 .ןַײװ עלעזעלג ַא טימ

 ,טלעג ןייק טשינ ונוא ןופ רענַײק טָאה'ס ,רעקנעש ,ַלה
 טלעוו ַא ןועוועגסיוא רימ ןענעז ךָאד

 .ןַײװ עלעזעלג ַא ךָאנ

 ,קיטש ךעלרעטסַײמ ַא ןעק ונוא ןופ רעדעי ןוא
 --,קילג ךַײא ןעננערב טעװ עס ,סיוא ךַײא'ס ןענרעל רימ

 .ןַײװ עלעזעלג ַא רַאפ
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 --רַאפרעד ןסיוו טַײז ,ןלעזעג עביל ,ךע
 רַאנ םוצ ןכַאמ ָאד רעקנעש םעד טשינ טעוװ ריא

 --ןַײװ עלעועלג ַא רַאפ

 ,קיטש ךעלרעטסַײמ ןייק ןוַײװ טשינ רימ ריא טעװ
 קינעג סָאד ךייא ןופ ןדעיַא ךיא ךערבעצ

 ...ןַײװ עלעזעלג ַא טימ

 ןוז רעד ןופ לַארטש ַא טּפַאכעג רעטשרע רעד טָאה

 --ןופרעד םידָאפ ןוא לדָאנ ַא טכַאמעג ןוא

 .ןַײװ עלעזעלג ַא רַאפ

 ,טַײנעגױעמַאזוצ ,סנכָארבעצ ַא ,זָאלג ַא טָאה
 טנעקרעד ךעטש יד וליפַא טשינ טָאה עמ

 .ןַײװ עלעזעלג םעד ןיא

 ,סָאד ָא טָא ןעורעד טָאה רע זַא ,רעטַײװצ רעד
 זָאלג ַא ןופ דנַאר םעד ףַא גילפ ַא טּפַאכעג טָאה

 --ןַײװ ןקניסיז טימ

 ,טַאהעג לכעל ַא לכיש ןיא טָאה גילפ יד
 טַאלג יװַא ,ןַײפ ױזַא טַײנרַאפ סע רע טָאה

 .ןַײװ עלעזעלג ַא רַאפ
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 ,טנַאה ןיא לדָאנ יד ןעמונעג טָאה רעטירד רעד
 טנַאװ רעד ןיא ךָאל ַא טרעכעלעגכרוד טָאה

 ;ןַײװ םייב לקנעש ןיא

 --ןַײװ ןופ לקנעש ןיא --זיא רע יװ סיורג ןוא
 ןַײרַא ןוא סױרַא לכעל םעד ךרוד רע זיא

 ...ןַײװ עלעזעלג ַא רַאפ

 ,ןעשעג זיא ָאד סָאװ טקוק רעקנעש רעד
 ןעזעג ןבעל ןיא טשינ ךָאנ רע טָאה סנַײזַא

 .ןַײװ םעד ייב ָאד יו

 :טרָאװ ןַײמ טציא סיוא טרעה ,ןלעזעג עביל ,ךע
 טרָא ןפַא ךַײלג ָאד ןענױלַאב ךַײא לעװ ךיא

 .ןַײװ טימ ,ןַײװ טימ

 ,ןױשרַאּפ-רעדנואוו ַא ךָאד ךַײא ןופ רעדעי זיא'ס
 --ןיול ַא רַאפ רַאפרעד ָאד טגירק ריא סָאװ טעז טציא

 !ןַײװ לפיוו ,ןַײװ ָא

 ,טנַאה ןופ ןדעי ייב רע טמענ טוהרעגניפ םעד ןוא

 --דנַאר ןזיב ןַײװ טימ ןָא ייז טליפ ןוא

 .ןַײװ טוהרעגניפ ַײרד

 ,ןַײמ ןלעועג עביל ריא ,טקנירט ,ךע

 ןַײרַא רָאנ ךַײא ןיא טַײג עס לפיוו ,טסיג

 .ןַײװ ןקיזָאדמעד ןופ

324 



 רַאדנערַא םעד ןליּפש ןייז טימ טעװעטַאר רעמזעלק לסָאי

 ,לַאװינרַאק ַא זיא רַאה םעד ייב ףיוה ןיא
 ;לַאז רעד טכיל ןוא ןברַאפ טימ טלקניפ עס

 ,ּפענק ןוא ןפַײלש ןוא ןרָאּפש ןוא ןדרעווש טימ ןוא
 .ּפעלש יד ןשיור טעמַאס ןוא סנדַײז טימ

 ,רַאה רעד ןסיוו טוָאל עס .ליטש טרעוו לָאמַאטימ
 ,רַאדנערַא םעד ךָאנ טקישעג טָאה רע זַא

 ,ץנַאג ןוא לופרַאפ ןרעװ טשרע טעװ דַײרפ יד ןוא

 ...ץנַאטנרעב םעד ןצנַאט טעװ דַיי רעד ןעוו

 ,ןַײג וצ ןדִיי םעד ךָאנ רעניד יד ןעמוקעג
 .ןלװעג רעטיב ַא ןרָאװעג לביטש ןיא זיא

 ,ףיוה ןיא ןדִיי םעד טריפעג טָאה'מ זַא ןוא
 ...ףיולעג ַא ,טלַאװעג ַא ןרָאװעג לטעטש ןיא זיא
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 ,רַאדנער םעד טמענ עמ ,רעמזעלק לסָאי טרעהרעד
 ,רַאה םעד ייב ףיוה ןיא רעב ַא ןצנַאט לָאז רע

 ףיוא ךיז טבַײה ןוא לדיפ ןייז לסָאי טמענ
 :ףיוה ןיא רַאה םעד וצ קעװַא ךיוא טייג ןוא

 ,טכַארּפ עלערַאה ,ָא ,רענַײמ עלערַאה ,ָא
 צ

 .טכַאמעג רעדיל עקניסיז ְךֵסֵא בָאה ךיא

 ,טכַאמעג רעדיל עקניסיז ְךֵסֵא בָאה ךיא,

 ",טכַאנ טנַײה ןליּפש ,עלערַאה ,ריד ייז לעװ ךיא

 ,לָאמַאטימ דַײרפ ַארַאס ,דַײרפ ַארַאס ,ָאהָא
 :לֹוָק ןפַא טעּפשעג ןוא ירשעג ,רעטכעלעג

 ,רעב ַא ןופ ץנַאט םעד ןצנַאט טעװ לדִיי ַא

 ...רעהַא ןוא ןיהַא ןעלדיפ טעוו לדָיי ַאי

 --,ןַײרַא םיא טזָאל עמ ,רעיוט םעד טנפע עמ
 .ןַײװ רעד יװ טשיור עס ןוא ןַײש טימ טרעמיש עס

 -- ,ליּפש ַא ךָאנ ליּפש ַא ןליּפש טמענ לסָאי ןוא
 ,ליד רעד טלקניפ עס ןוא ןַײװ רעד טלקניפ עס
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 --,דיל ַא ךָאנ דיל ַא ןוא ליּפש ַא ךָאנ ליּפש ַא
 .טימ ןעמעלַא ןצנַאט םוצ שזַא טסַײר עס

 ,רַאה רעד ןירַאה רעד טימ םורַאדנור טצנַאט עס

 ;רַאנ רעד ךעלקעלג טימ לצימ ַא ןיא טצנַאט עס

 ,טכַאל עמ ןוא טצנַאט עמ ,ןרַאה יד ןצנַאט עס
 .טכַאנ עבלַאה ןיוש --ןוא הֹעָש ַא ךָאנ הֹעָש ַא

 ,רַאדנערַא רעד טניל לעפנרעב ַא ןיא

 .רעַצ ןוא קערש טימ לקניוו ַא ןיא טרַאװ רע

 ,טיצ ןוא ךיז טיצ טכַאנ יד --העָש ַא ךָאנ הֹעָש ַא
 .דיל ַא ךָאנ דיל ַא טליּפש לסָאי ןוא

 --,רעב םעד ןופ לעפ רעד ןיא ןדִיי םעד ןסעגרַאפ

 .רעהךיה עילַאװכ ַא יװ ןצנַאט ןרַאה יד

 ,סיפ יד ןופ טלַאפ עמ ויב ,טצנַאט עמ ןוא טצנַאט עמ

 ...סיז ױזַא ןַײא טפָאלש ןטַײװצ םעל רענַײא ןוא

 -סױרַא רַאדנער םעד טימ ףיוה ןופ יא לסָאי זַא

 .זיוה ןיא ןדעי ייב ןעוועג ןיוש ןוז יד זיא
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 לרעפ סרעוװעטיק עלהשמ בר

 ,ּתְלַד-ףֵאּתְלַד רעקלַא ןַא

 ;טכַאנ עפיט ןסיורד ןיא
 טעמַאס יװ שינרעטסניפ יד
 .טכַאװ רעטסנעפ ןוא ריט רַאפ

 --םירָפס רעביא רעקלַא ןיא

 --בַײװ סָאד טפָאלש לקניוו ןיא

 םערָא ןפַא טנעלעגנָא טציז

 ,םירָפס רעביא רעוועטיק עלהָשמ בָר

 .בַײל ןוא ןבעל טימ ןוטרַאפ

 --הָליֵלו-םוִי טנרעל רע
 --,טעּפש ןייק ,ירפ ןייק ָאטשינ
 ,הלֵעַמ ַא יו ןביוהרעד
 .טעבעג ַא יו קידהָעָנכַה

 ןרעטש רעטיול --םיִנָּפ ןייז
 ,טַײרּפשעגסױא ןטַײװ טימ

 ןרעה םירבַא עלַא ןוא

 .דַײשַאב םעד הרֹוּת ןופ
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 ,טלדנַאה ןוא טעװערָאה בַײװ'ס

 ;זױה ןיא טיורב לקיטש סָאד טגנערב

 ,טלדנַאװַאב הרֹוּת ןיא ,עלהָשמ בר

 .סיוא ןטלעוו עטַײװ טייג

 ,הָבֵהַאב ףוא סעלַא ןעמענ

 ;לעז יד טַײרפרעד בָאג עדעי

 הוואַּת יד טשינ לָאמניק טָאה'ס

 .לעווש רעַײז ףַא הטילש ןייק

 --רֶדֵסֶּכ גָאט ךָאנ גָאט ױזַא
 --טכַאנ עטעּפש יד טמוק ןוא
 ,רדָח-לקניװ ןיא טפָאלש בַײװ סָאד
 .טכַאװ עלהָשֹמ בֶר םירָפס רעביא

 ,ןענרעל ןַײז ףָאלש ןיא טרעה יז
 :ןופרעד טייקסיז ריא ןיא טלעווק עס
 ,ןענרעטש ריא לֹזַמ סָאד לָאז ,טָאג ,ָא
 .ןוז ריא ןַײז לָאז ַאזַא

 --,ןרעה ןופ דימ טשינ טרעוו יז
 .טגָאנ ןוא טעלג טייקסיז יד

 --ןרעטשנגרָאמ רעד רעטסנעפ ןרַאפ
 .גָאט ףַא דלַאב ןיוש טיורג עס
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 --,טרעה ןוא טקוק ןוא ףוא ךיז טבַײה יז
 ,ףיונוצ דלַאב ךיז טמענ יז
 :ןטעב ךיז םיא ייב טוט ןוא
 .ףיוא ןיוש דלַאב ךָאד טַײטש עמ

 :ןטעב ןגיוא יד רָאנ ,טגַײװש רע
 ...סיורג ךָאנ זיא יז ,טכַאנ יד
 --,ץ'טדער עקידװעגַײװש ןוא
 .סיוא טַײג לצינַאק סָאד

 -- ןפָארטעג טָאה לָאמנייא רָאנ
 --טכַאנ עבלַאה ךָאנ טעּפש ןיוש
 ,ןפָאלשעג ןיוש זיא בַײװ סָאד
 .טכַאװעג טָאה עֶלֹהְׁשֹמ בֶר

 ןרעטש רעטיול --םינּפ ןייז

 ,טײרּפשעגסױא ןטַײװ טימ

 ןרעה םירבֶא עלַא ןוא

 ,דַײשַאב םעד הרֹוּת ןופ

 ,עילעטס רעד ךרוד ןביוא טשרע
 ,ּפָאק ןקיטביל ןייז רעביא
 לרעפ טימ רונש ַא ךיז טזָאל
 .ּפָארַא רֶפֵס ןייז ףַא ךַײלג
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 טלקיוו ןוא טלקיוװ עלהָׂשמ בֶר
 ;טנעה יד ףַא רונש-לרעּפ םעד
 ,לרעּפ יד ךיז ןעלרעּפ עס
 .דנע ןייק טשינ טָאה רונש רעד

 --!ליונק ַא ךָאנ ןוא ,ליונק ַא ,ליונק ַא
 ,ףוא ךיז בַײװ סָאד טּפַאכ'ס טשרע
 :ןטעב ךיז םיא ייב טמענ ןוא
 .ףוא ןיוש דלַאב ךָאד טַײטש עמ

 --,רעביא ךיז רונש רעד טסייר עס

 .זיוה ןיא זיא סע ליטש יו

 ,רָפֵס סָאד וצ טכַאמ עלהָשֹמ בֶר
 .סיוא טַײג לצינַאק סָאד

 --,רעכעד ףַא ,רעטסנעפ ןיא ןגרָאמ ןטימ
 --דָאר ַא יו טלָאר ןבעל סָאד
 רעכעה ןענַאטשעג לביטש סָאד זיא
 .טָאטש ןיא רעביטש עלַא ןופ
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 שובָאד ןופ דיל סָאד

 געט ערעווש ןועוועג ןענעז סָאד
 ;ןבעל שירעביור סעשובָאד ןיא
 --געוו וצ געוו ןופ םורַא טייר רע
 .ןבעווש סנקלָאװ יד ,ןטניוו יד

 ,קעװַא --עטנרַאה יד ,קעװַא--רַאה רעד
 ;ןעדנואוושרַאּפ --"ןשטנעמ, יד טימ ףיוה סָאד
 געט ענעי ןופ ןענעז ןבילברַאפ
 .ןדנואוו עטלַא ןשובָאד

 ,טסיו ןוא ברָח ןענעז םורַא רעפרעד יד
 ,ןזָאלרַאפ --ןלַאטש ןוא רעביטש יד
 ,טסימ ןיא ןעיאר ךיז ץעק עטעקנָאלברַאפ
 .ןזָארג טימ ןסקַאורַאפ זיא געוו רעד

 ,סױרַא סנמיוק טימ ןעשטרַאטס תוברוח יד
 ,ןעלמיש ןוא ןקיטש ןרעלעק יד
 זיוה ןוא רעייש ןופ ךָאל רעדעי ןוא
 .ןעלמיוו ןעגנומדיוו ײלרעלַא טימ

 ,טסוּפ ןוא קידייל ןענעז סרעלכַײּפש יד

 ;ןטַאר םוא ןפיול עקירעגנוה

 ,טסורב ןיא ךיז טּפַאלק ןוא טייג רענידַאב ַא סרַאה םעד

 ,ןטַאז ַא ןבעל ַא ןופ טנָאמרעד
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 :טרעווש ןוא טלּפַאלּפ רע ,טסורב ןיא ךיז טּפַאלק רע
 ,ןסקַאװעג ָאד טיורב זיא לָאמַא
 ,דרע יד זָארגדליװ טימ טילב רעטציא ןוא
 .ןסקַא יד דָארלימ ןופ --טרעװַאשזרַאפ

 ,רַאה םעד ןופ טדער רע ןוא ןשובָאד ןופ טדער רע
 ...ןגיולפרַאפ ןוא קעװַא - ןרָאי יד
 ;רעַצ ןופ ןייוועג ַא סיוא רע טכערב לָאמַאטימ
 !ןגיוא עניימ ןעז ןוומ סָאװ ,ייוו

 ,לָאט םעד וצ גרַאב םעד ןופ ןיילַא טייר שובָאד
 ,ןלייה יד וצ קירוצ --לָאט ןופ
 --לֹוָק ןייז ףוא רע טבַײה קידנטייר ןוא
 .ןלייצ רעמייב ענעבילברַאפ יד טמענ

 --,טלייצ ןוא טנכער רע ,טלייצ ןוא טלייצ רע

 !ןבילברַאפ זיא ָאד קיצניװ יו

 -- ,טלייצ רע ןוא לָאצ יד רעדיוו ןוא לָאמנייא טלייצ

 ,ןביז לָאמ ןביז ךָאנ םיוק ןַארַאפ

 ,לָאט םעד וצ ףרָאד ןופ ןוא ,ףרָאד םעד וצ דלַאװ ןופ
 .ןלייה יד וצ קירוצ לָאט ןופ
 לוק ןייז ףוא שובָאד טבַײה לָאמַארעדיװ ןוא
 .ןלייה יד רַאפ טניוו רעד יװ טגניז ןוא
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 ,דלַאװ ןיא טניוו רעד יװ ,דלַאװ רעד יװ טגניז רע

 ,ןלַאװק ןוא ןכייט יד יװ טגניז רע

 ,דלַאװ ןיא רָאי ןופ ןטייצ יד יװ טגניז רע

 ,ןלַאפרעסַאװ יד טימ גרעב יִד יו

 טנערבעג ןרעייפ טימ ָאד גרעב ןבָאה לָאמַא
 ;ןעגנוזעג - פרעס טימ ןוא קַאה טימ
 ,טדנעלרַאפ ןוא טקעמרַאפ ץלַא טָאה ןבעל סָאד
 .ןעגנולקרַאפ זיא ּפרעס רעד ןוא קַאה יד

 ,טכענ יד ןעגנוזעג רעדיל טימ ןבָאה עס
 ;ןסָאועצ ךיז ךייט רעד יװ דיירפ טָאה'ס

 --טכער ָאד טָאה טשרעהעג--ט'שעב רעד ןוא שובָאד
 .ןסָאגעצ ךיז ץלַא ףַא טָאה טכיל רעייז

 ,דרע'רד רעביא ןיילַא טציא םורַא טיר שובָאד
 ;ןבעוװש סנקלָאװ ערעווש יד
 ,דרעפ ןוא עטנרַאה רעד ןופ ,ףיוה ןופ טגניז רע
 .ןבעל ןרעווש ןייז ןופ ןוא

 ,דרע'רד רעביא ןיילַא טציא םורַא טייר שובָאד
 ,ןגרָאברַאפ טציז ליה ַא ןיא ט'שעב רעד
 טרעה ןוא רע טמענרַאפ ךרָאש ןדעי ןיא
 .ןגרָאמ םעיינ ַא ןופ טירט יד

 ,"רעטייר רעסיײװ רעד, רעכיב עניימ ןיא "שובָאד ןופ רעדיל ערעדנַא

 ."ןדיא  ךוב ןטשרע ןיא ןוא "רעדיל,
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 רעיורט ןייד ןָא סעגרַאפ

 לוריבגןבא המלש 'ר ןופ

 ,רעיורט ןייד ןָא סעגרַאפ
 ,ץרַאה קיאורמוא ןיימ
 רעױדַאב ןוא טכרָאפ טשינ
 .ץרעמש ןשידרע םעד
 רעּפרעק ןייד ןופ טעװ דלַאב
 ,ןייגרַאפ ןבעל סָאד
 טשינ וצ טרעװ ץלַא ןוא
 .ןעװעג טשינרָאג טלָאװ'ס יװ
 ןרעטיצ רעבָא טסזומ וד
 ,ןרעטיב םעד רַאפ ,טיוט ןרַאפ
 ןטעב ןוא ןפָאה טסוומ
 ,דָאנג ןייז ןוא טָאג וצ
 ןטעב טעװ רשּפָא
 ןטער ןוא ןציש ךיד
 ןענעענעג טסעװ וד ןעוו
 ,דנַאל ןקיבײא םוצ
 ןיול םעד ןגירק וצ
 .טנַאה ןייד ןופ קרעװ יד רַאפ
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 ,סניימ ץרַאה ,וטסרעטיצ סָאװ
 ?נַאב ריד טוט סָאװ ןוא
 רעיורט ןיא וטסיב סָאװ

 ?גנַאג ריא ןוא טלעװ רעד רַאפ

 המָׂשנ יד סױרַא טילפ

 ,ףור רעד רָאנ טמוק עס יװ
 טרעניײטשרַאפ ןוא טמוטשרַאפ

 .ףוג רעד רעביא טביילב
 ךיד םוא טסרעק וד ןעװ ןוא

 --,דרע רעד ןופ ביוטש םוצ
 טימ וטסמענ סָאװ ,ךַא

 !טרעװ ןשידרע םעד ןופ

 ךיד טיצ ןוא סע טביירט טלָאמעד

 - ףיג טילפ סָאװ ,לגיופ ַא יװ

 ,טסענ ןייז וצ קירוצ

 ןעמוק וצ רעכיג סָאװ
 ,דנַאל ןקיבײא םוצ

 ןיול םעד ןגירק וצ

 .טנַאה ןייד ןופ קרעװ יד רַאפ

 ןעניײװ סָאד ריד טפלעה סָאװ
 ?ןייגרַאפ ןופ דנַאל ןיא
 ןעניורק ןוא טפַאשרעה
 .ןײװעג וצ ןייז ןלעװ
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 ,ןגיל ןיא עטוג סָאד
 ;גורטַאב --עטסרעייט סָאד

 ןכילגעג ןיא ץלַא ןוא

 .גולפ םניא לַײפ ַא וצ

 ןעילפרַאפ סעלַא טעװ'ס

 --קעװַא ערעדנַא וצ ןוא

 ,ןעימ ןייד זיא סָאװ ןוא
 ,געמרַאפ ץנַאג ןייד
 ןענעענעג טסעװ וד ןעוו

 ,דנַאל ןקיבײא םוצ

 ןיול םעד ןגירק וצ

 ?טנַאה ןייד ןופ קרעװ יד רַאפ

 ,קָאטשנַײװ ַא -ןבעל סָאד

 ,טיוט רעד - רעסעמ ַא

 --טסייג וד רָאנ ואוו ןוא

 .טַײלגַאב ךיד טוט רעד

 ,גָאט רעד זיא ץרוק יו

 !ליצ רעד ךָאנ טייוו יװ ןוא

 ,ןגיל זיא גנונעפָאה יד

 .ליפ --ןטייקשלַאפ ןוא

 ןגינַאב ךיד זָאל וד

 ;טױרב םענעקורט טימ

 רעמוק ןייד ןָא סעגרַאפ
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 ,טיוט םעד ךיד טכרָאפ ןוא
 ןענעענעג טסעװ וד ןעװ
 ,דנַאל ןקיבײא םוצ
 ןיול םעד ןגירק וצ
 .טנַאה ןייד ןופ קרעװ יד רַאפ

 ,ביוט ַא יװ ףוא רעטיצ
 !וד ,רעמירָא וד
 ביולג ןוא ךיז גרָאז
 .ור רעשילמיה רעד ןיא
 דָאנג ןייז ןוא טָאג וצ ףור
 ,העָש עדעי ,גָאט ןדעי
 .ָאד טסיב סָאװ ,לַײװ עדעי
 קידנעטש םיא רַאפ ןַײװ
 ,ליטש רעד ןיא טעב ןוא
 קידנעטש סעלַא וט ןוא
 .ליװ רע יװ יװַא
 םיכָאלמ ןלעװ עס
 ,ןטרָאד ןטרַאװפוא ךיד
 ןריפ ךיד ןלעװ יז
 ,ןטרָאג ןשילמיה םוצ
 ןעגנערב ךיד ןלעװ יז
 ,דנַאל ןקיביײא םוצ
 ןיול םעד ןגירק וצ
 ,טנַאה ןייד ןופ קרעװ יד רַאפ
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 רעדיל עטצעל
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 -.ןבש 6 ,יָכ 3/2 2  /יפ.

 ,ןיע4 686/ ,ט/ 6362 60 כי

 .ןיכע3 ןכי08 3 64=/ 4/// רײד
 ן2/ 60 , = 7

 ,ןליי* 2) שש ס/ 6 6 (-ג/ 2

 26 יו 2/+/ ש///

 "ונשש/ש 62 {//* 140 5
 022 /+ ,506 ,6 46 ש0

 רויט טאמעס 7 טאון טיר קרא

 דיל טקורדעג טשינ ַא ןופ עילימיסקַאפ



 םיהַא געװ ןפַא טייג רעמזעלק לסָאי

 ,רעטעלב עפייר טימ טשיור געטשדלַאװ רעד
 .ליטש ןוא טלגערעג טלזיר רעסַאװ סָאד
 - ,רעטעװ ןקיטסברַאה םעד ןיא טייג רעמועלק לסָאי
 .לירג ַא טגעז ןזָארג יד ןיא ואוו טשינ ואוו

 -ןטפערק עלַא טימ רעווש טערט רעמועלק לסָאי
 .טיצ וצ-םורָד וצ זנעג עדליוו קעַײרד ַא
 ןטפעהַאב ןלעװ טלָאװ רע יװ טערט רעמועלק לסָאי
 .טירט ענייז דרע רעקיטסברַאה רעד טימ

 ,ןטכַאנ טמענ טָא ןוא ,טשיור געטשדלַאװ רעד
 .לֹוק סָאד ןטרעה יד ןופ ףוא טייג לָאט ןופ
 ןטכַארטַאב טמענ ןוא ןייטש טביילב רעמועלק לסָאי
 .לָאט ןיא בּוׁשִָי םעד ,געװ םעד ,ךייט םעד

 ,ןלַאטש יד ,רעזייה יד סנטייוו רעד ןופ טנעקרעד רע
 .ךייט םייב ןעמיוק ןכיוה םעד טימ געז יד
 ,ןלַאפ יד ,ןזוילש יד סיוא ןעעז סע ןיילק יו
 .ךייר ןגרָאברַאפ ןייז ןגעלעג זיא לָאמַא ואוו

 ןענירד םיא ןיא ףוא טייג'ס ןוא ,טקוק ןוא טקוק רע
 .ועב ןופ חיִר רעד ,לסָארד רעד ןופ לֹוק סָאד
 ,ןענידַאל יד ךיז ןענעקירט ןטױלּפ יד ףַא
 .ועק סעקערָאװ עלופ יד ןפירט'ס ןוא

 .ןפיטש רעדניק יד .טערג ןעלַארּפ ןדיימ יד
 .דימש ןופ רעמַאה רעד טכליה גערב ןרעדנַא םעד ןופ
 ,ןפיט יד סיוא טוואורּפ עמ ,ךיז ןדָאב רעדניק יד
 .טימ רעד ןיא ייז ןשיװצ לפייפ ןייז טימ לסָאי ןוא

 .ןלייה יד -ןןטייוו יד ןיא .טמיווש עמ ,ךיז טדָאב עמ
 .גערב רעד --לוניא ןַא ,לפיש ַא - לטערב ַא
 - ,ןלייטסיוא ךיז ןױשרַאּפ ַא טמענ סנטייוו רעד ןופ
 .געוו ןופ ,רעזַײר רעד ,ןימָינְּב ןָא טמוק עס
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 ,תועיסנ ענייז ףַא ןענימִינְּב טימ טנַאּפש לסָאי
 .טייוו ןופ ןויטַּבמַס ןטימ ןשיור ןגעוו יד
 תויְלּת יד ןופ ּפָא רע טעװעטַאר ןליּפש ןייז טימ
 .טייל ענייז טימ שובָאד רעביור םעד

 ,ןליּפש ןייז טימ טלעװ יד סיוא טסעמ רעמועלק לסָאי
 .געוו ןיא ןענױשרַאּפ ײלרעלַא טימ ךיז טנגעגַאּב
 ,ןליצרעד רעסייק םעד ןליּפש ןייז טימ ןלעװ טלָאװ
 .קע ןַא טָאה טלעוו יד ואוו ץרַאה סָאד ןדניצנָא

 ,ןפיוה רעביא שובָאד רעביור ןטימ טייג רע
 .דירעי ּוצ דירעי ןופ ט'שעב ןטימ םוא טרָאפ
 ,ןפיולרַאפ ןרָאי יד ןוא ,געט יד ןעייג עס
 .טימ רעד ןיא ייז טימ לדיפ ןייז טימ לסָאי ןוא

 .ןשיור רעטעלב יד .םײהַא רע טייג טציא

 .געו םעד ףַא ןעועג לָאמ ןייא טשינ ןיוש זיא רע

 ,ןשיוק עלופ טימ םייהַא טייג עס רע

 .קעּפ עצנַאג רעדיל טימ טייג לסָאי

 .טנװָא רעד וצ טלַאפ עס .טייג ןוא טייג רע
 .טניוו רעליק ַא ןעייוו טמענ גרעב יד ןופ
 - ,טנעָאנ זיא םייה יד ,טייוו זיא םייה יד

 .טדניוושרַאפ רעמעד ןיא געטש רעקישיור רעד

 ,רעטעלב עפייר טימ טשיור טנװָא רעד
 .ור ןיא טלגערעג טלויר רעסַאװ סָאד
 רעטעוו ןקיטסברַאה םעד ןיא טייג רעמועלק לסָאי
 .ואװַא רעגעלעג ַא ךיז רַאפ טכוז ןוא

252 



 םַאטש ןיימ ןופ תובָא יד טימ ןעמַאזוצ

 ןעגנַאגעג ןרָאי-רדַח עניימ ןיא ןיב ךיא
 ,םַאטש ןיימ ןופ תובָא יד טימ ןעמַאזוצ
 - ,םָרַא ןוא םידשַּכ-רּוא ןּופ טרעדנַאװעג
 .ןעגנַאז ןופ שיור ןיא טָאג ןופ לֹוק סָאד טרעהעג

 ,ןעגנַאלש ןוא ןשידקע טימ ןעוועג רעווש זיא געו רעד

 - .טירבעג טירט עניימ ןבָאה ןדמַאז עסייה יד
 ,טילבעג טסָארפ רעד טָאה ןביוש יד ףַא רדָח ןיא
 .ןעגנַאלק-ןטילש ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןסיורד ןופ

 ,ןטניוו ןסירעג ךיז ןבָאה רעטסנעפ ןוא ריט רַאפ
 .ןעגנַאהעג זנוא רעביא זיא טײקמערַאװ ַא-- בוטש ןיא
 - ,טלעזַאב ןוא ןביוהרעד טָאה שמּוח ןופ גנַאזעג'ס
 טלעצעג ןיימ ןגָאלשעגפוא ןעמָרבַא טימ בָאה'כ
 .ןטניבערעט יד ןופ ןטָאש ןיא ,ארמַמ ןופ ןיולּפ ןיא

 - ,טנערב ןוא סױרַא סָאפרעטופ ריא ןופ זיא ןוז יד
 .. .ןעמונעגפוא םיחרֹוא יירד יד ןעמָהְרבַא טימ בָאה'כ
 ,ןעמוקעגניירַא בוטש ןיא זיא סָאװ ,ןכעלטיא ןיא
 .טנעקרעד טָאג ןופ חילָׂש ַא טלָאמעד טניז ךיא בָאה

 - ,הדָקַע רעד ףַא ןעוועג ןקחצִי טימ ןיב ךיא
 .ףֶלַח רעד זלַאה ןיימ ףַא קידנעטש רימ טגיל טלָאמעד טניז
 ,הדֵבַא ןַא םיּבַרה-תּושר ןיא יװ ךימ רעגלַאװ ךיא
 .ףלַא ןופ ןביײהנָא ןוא ךימ ןעַײנַאב דנַאנַאכָאנ זומ

 ,דנַאל וצ דנַאל ןופ ןבקעי טימ םוא לגָאװ ךיא

 .ןעגנַאלרעד רָאנ למיה םעד רעטַײל ןייז טימ ליוו

 ןעגנַאג עניימ ףַא טָאג טימ ךימ ןעלגנַאר רֶדָסּכ זומ

 .דנַאנַאב םיא טימ טפעהַאב ךָאד קיבײא ןביילב ןוא
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 םוקמוא ןופ טָאטש רעד ןיא

 ,ןזָארג יד ףַא ךיז טסַײװ ןעניגַאב טסָארפ רעירפ רעד
 ,ןלַאפ ךעלרַאב ירדִנילָּכ ןטנווָא יד ןיא ןוא
 ,ןלַאטש יד ןוא רעזַײה יד ןעװעטסוּפ ןגעוו יד ייב רָאנ
 .ןזָאלרַאפ קידלולָא ןגיל רענטרעג יד ןוא ןגעטש יד

 ,ןזָארטש רעביא רעמזעלק לסָאי טלגָאװ'ס טנלע יװ
 .תוחיצר ןוא תועשיר ןופ רוּפש יד טירש ןוא טירט ףַא
 ,תוחילס וצ ירפ ןייטשפוא לָאז ס רעװ רעמ .ָאטשינ
 .ןזָאלב רפֹוש סנגרָאמירפ יד ןיא רעמ טשינ טרעה עמ

 ,קידנעטש יװ טייגרַאפ ןוז יד ,ףוא טייג ןוז יד
 .ןגערב ענייז ןשיװצ קיאור ךיז טמיווש רעסַאװ סָאד
 ,ןגעז עלַא ןענעז ןגיושטנַא טייז רעד ייב רָאנ
 .קידנעלב טלקניפ ןגעקטנַא ןוז רעד דָאר ןשעמ ַא

 ,ןענישַאמ ןוא ןקירבַאפ יד ןענעז ןגיװשטנַא
 .עיניטעװַאּפ ןוא זָארג טימ לימ יד זיא ןסקַאװרַאפ
 ,עיניּפ רעדורב ןיימ ןופ עמיטש יד - דָאר ןופ שיור ןיא
 .ןעניר ןיא סנַײז םינּפ עטיוט סָאד טגָארט רֹעסַאװ סָאד

 ,םישֹודק יד ןופ טולב סָאד טקנעוושרַאפ טָאה רעסַאװ סָאד

 .ןעַײרשעג ערעייז ןענעז טפול רעד ןיא טרעווילגרַאפ

 ,ןעַײװ עלַא יד ןליּפשסױא רעמזעלק לסָאי ליוו'ס

 .הָיַול ַא יו םיא ךָאנ ךָאנ קידנעטש ןעַײג סָאװ
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 :2עו:=ןץ ם1א= יע ן

 .ןענינַאכ .נ

 ,ןעמוקעג קלָאפ ןופ שינעפיט רעד ןופ זיא
 .טרענרעד ןוא ןגיוצרעד טײקמירָא ןוא טיונ ןיא
 ןעמונרַאפ ןיוש טנגוי רעירפ רעד ןיא טָאה רע רָאנ
 .דרע רעד רעביא טירט-טייהיירפ ןופ שיורעג'ס

 ,רעכעד יד ףַא ןצלָאמשעג ךיז טָאה יינש רעד
 ,לעווש רעדעי רַאפ טקעמשרַאפ טָאה ןסינ שדֹוח טימ
 ,רעכעה ,רעלעה ןבָאה ןעגנולקעג ןטַאטשרַאװ יד
 .לעז סנדעי ןופ ךיז ןסירעג רעדיל עיינ ןבָאה'ס ןוא

 ,ןדנואוושרַאפ זיא אנֹוׂש םעד רַאפ ארֹומ יד
 .טינ םענייק ןיוש רעמ ןקערש עמרוט ןוא ריּביס
 ןדנוצעג ןעגנונּפָאה עיינ טָאה דיל סָאד
 .טירט יד טכַאמעג טכייל רערישרַאמ יד רַאפ טָאה ןוא

 ,ןגָאװ ןוא דרעפ טעװָאקעג טָאה לַאװָאק רעד
 .דרעווש יד טדימשעג םייהעג טָאה לַאװָאק רעד
 ,ןגָארטעג טעטש רעביא ךיז טָאה םערוטש רעד
 .דרע רעד ףַא טגיטַײצעג ךיז רעמוז רעד טָאה'ס ןעוו

 ,ןגױא עלַא ןופ טקוקעגסױרַא טפַאשרעדורב טָאה'ס

 .יװ ןוא רעצ םעד טשיוורַאפ טָאה טפַאשיײרטעג

 - ןגיוצעג ךיו טָאה טיירטש םעד וצ עסַאמ יד ןעוו ןוא

 .ײר רעד ןיא רעטשרע רעד רע טָאה טרישרַאמ

 - ,ןרָאי יד ךרוד ןעגנַאגעג רע זיא ױזַא
 .דנַאל עצנַאג סָאד טּפַאכעגמורַא טָאה ןעיסָא רעד
 ,ןרָאד רעד געװ םעד ףַא ןכָאטשעג טָאה עס ןעוו ןוא
 .טנַאּפשעג ןעמעלַא טימ רעקיטומ ַא רע טָאה

 ,ןעמוקעג יװ ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג זיא רע
 .טײרּפשעגסױא רעטניוװ רעטלַאק רעד - סיפ ענייז רַאפ
 ,ןעמונרַאפ ךָאנ טנגוי רעד ןיא טָאה רע סָאװ ,טירט-טייהיירפ יד
 .טײלגַאב סנייז ןבעל עצנַאג סָאד םיא ןבָאה יז
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 טָאג ןייז טימ רעצנַאג רעד ,חנ

 --ןעיוב ןבױהעגנָא הבית יד טָאה חֹנ ןַא
 .טעּפשעג םיא ןופ רָאג םינָכש עלַא ןבָאה
 -- ,טעז ןָא טפיוזעג ןוא ןסערפעג ,טגירקעג ךיז טָאה'מ
 .ןעיולב יד ןיא ךיז ןעזעג טשינ ןקלָאװ ןייק טָאה עס

 ,ןעיורטרַאפ טָאג ןיא טַאהעג טָאה חֹנ רָאנ
 :טדערעג םיא וצ טָאג טָאה'ס יװ ןוטעג טָאה ןוא
 --טעּפש ןוא ירפ טעװַאהעג ןיז ענייז טימ טָאה רע
 .ןעיולב יד ויב ןעגנַאגעגפוא זיא שיורעג'ס

 ,טָאג ןייז טימ רעצנַאג רעד ,רע ,חנ טָאה יװַא

 .טָאבעג סטָאג טול ץלַא ,ןעיוב הבית יד ןוטעג

 ןעמוק ןבױהעגנָא ןבָאה עס זַא ןוא
 -- ,ײלרעלַא למיוועג ןוא תויַח ,לגילפעג
 --ייווצ וצ שינעפעשַאב רעכעלטיא ןופ
 :ןעמונרַאפ ץלַא ןזעועג ךָאנ חֹנ יא

 ןעימ ןייא ןיא רדַסּכ ךיז ןטלַאהעג טָאה רע
 ,טּפָאלקעגוצ ךָאנ טסַײל ַא ָאד :הביֵּת רעד םורַא
 ,טּפָאטשרַאפ ךָאל ַא ,טרימשרַאפ טלַאּפש ַא ָאד ןוא
 ...ןעיצרַאפ ץלַא רעגנעל סעּפע ןלעװ טלָאװ רע יװ

 ,טָאג ןייז טימ רעצנַאג רעד ,רע ,חנ טָאה ױזַא
 .טָארדעג טָאה סָאװ ,הֵעָשילֹוּבַמ יד ןעיצרַאפ טלָאװעג
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 ןדער רענלעז םעד טרעה לגניי סָאד

 .ןרענעק בקעי

 ,ןלייצרעד וצ ליפ ױזַא לָאמעלַא טָאה

 ,ןפָא ןייז םיא רַאפ טלעוו עצנַאג יד טלָאװ'ס יװ

 ,ןפָאװ ןוא רידנומ ןייז הֹׂשֹעַמ-תֶעּב טכיררַאפ

 .ןלײשוצסױרַא דליב ַא ,טרָאװ ַא טנָאטַאב

 -:ןלייה-רעדנואוו ךרוד ןייג טלָאװ רע יוװ--לָאמוצ

 - ןרַאפעג ןוא לכיורטש רַאפ קערש ןייק םיא ייב ָאטשינ

 ,ןרַאוה סנַאטלוס ןופ לובמַאטס ןיא ןעוװעג זיא רע

 ,ןרַאצ יד ןופ ןטצעל םעד טױט םוצ טײלגַאב טָאה רע

 .ןלייט עטסטייוו יד ןיא תורצֹוא ןכוז ןעגנַאגעג

 .ןרַאפעג ןוא רעטיוועג ךרוד ןעגנַאגעג זיא רע

 - .ןפָארטעג טשינ טָאה םיא סָאװ ,ךַאז ןייק ָאטשינ

 ,ןפָאה טימ ןוא טפַאשקנעב טימ טילג םיִנָּפ סלגנִיי םעד

 .ןרַאהרעד סכעלרעדנואוו סעּפע טלָאװ רע יו

 ןגיױא יד רַאפ זיירקדרע םעד טעז לגנִיי סָאד

 :עינָאלד רעד ףַא ךעלייק םענעלָאטשירק ַא יװ

 - ,עינָאמרַאה ןוא לפייפ ןייז טימ רֹּבדִמ ךרוד טייג רע

 .ןגיוצעגקעװַא טייוו עטנַאקַאבמוא יד םיא טָאה'ס

 ,ןלַאקַאש ןַײא ןליּפש ןייז טימ טרעפעלש רע
 .ןגיל עליטש ןביילב טפושיּכרַאפ ןשידקע יד
 ,ןגיז וצ גיז ןופ טייג לגנִיי סָאד .טדער רענלעז רעד
 .ןלַארטש רעדנואוו רעביא רעדנואוו ןגיוא יד רַאפ ןוא
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 ץַאלּפגניר םעד ףַא

 !רעטניװ ןופ טכענ עסייוו עכעלרעדנואוו ,ָא

 ,ָאלב רעד וצ ךיז ךיור ַא טיצ רעביטש ןופ

 -- ,העָׂש ךָאנ העֶש סיוא טליּפש רעגייז-םערוט רעד

 .רעטניווצ ןופ ףוא טגייטש ףיט ןוא םוטש ןגייווש ַא

 ,ןסַײװ יד ןיא רעטסנעפ טימ ןקידלָאג רעביטש יד

 ,ײװַאז ןקיאיינש םעד ןופ ןעּפירקס ןסַאג יד

 --ייַנש ןטרַאה ןיא ןרעווילג סנטָאש יד

 .ןסַײב רעמייב יד טמענ ,רעפרַאש ַא ,טסָארפ רעד

 ,ייברַאפ טגנילק הרבָח טימ לופ ןטילש ַא
 .יַאמ ןקידעילב ןופ טדער רענעגושמ-טָאטש רעד
 זיוה ןזָאלרַאפ ַא ןופ לביטשריפ ןיא
 .ןייא טערָאנ ךיז ,רעטנלע ןַא ,טנוה ַא
 ,סיוא טליּפש הֹעָש ךָאנ הֹעָש רעגייז-םערוט רעד
 .ןייש רעטיוט א םוא טעזדנָאלב רעטניווצ םעד ףַא ןוא
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 רעטכיד םעד ןופ ןבעל סָאד

 ןבעל םעד טימ ןסקַאװעגפיונוצ ױזַא

 .טימ רעד ןיא ןעלצרָאװ קידנעטש טלָאװ רע יו

 ,דירעי ַא טרעדור ןוא טשיור םיא םורַא

 .ןבעוו םיא םורַא ךיז טלָאװ סכעלרעדנואוו סעּפע יו

 ןגעוו ,ןגעטש ןביוטש ןטייז עלַא ןופ
 ;דימ ןוא טביוטשרַאפ ,רעייגסופ עטייוו טימ
 ,ןגעקטנַא םיא ןדִיי ןוא םירעיוּפ ןעמוק עס

 ,דיל ןייז טימ רעמועלק לסָאי ןוא ט'שעב רעד סיוארָאפ

 - ,ןטנַאידעמָאק יד ןוא רעגניז רעדָארב יד
 ;גנַאזעג ןוא עפָש טימ ןשיור ןעקנעש ןוא קרעמ יד
 ,ןטנַאק עטסקע יד ןופ רעלדנעה ןעמוק עס
 .גנַאג ןטייוו ןייז ףַא והָיְלֶא איבָנ רעד

 ,ןעגנילק רעדיל - רעלטעב ןוא סעקילַאק ןעייג עס
 ,דיוב רעלופ ןייז טימ טמוק עלעדנעמ עדייז רעד
 ,טיורטרַאפ טייק ןוא דניק טייג םיא טימ--ינֹוח רעגולק רעד
 .ןעגנוי ענייז טימ ,רעבױרגרַאב רעד ,שובָאד

 ,טייז רעד ייב ןוא סיוארָאפ ,טימ ןיא רע ןוא
 ,ןדנעל יד םורַאדנור לטרַאג ַא יו ןוא
 טייװ טעה ױזַא טייג רעטכיד םעד ןופ ןבעל סָאד
 .ןדנעגעל ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןיוש טלָאװ רע יו

 :גנוקרעמַאב
 .רעדיל ענײמ ןופ לײט ןסיורג ַא ןיא ןרירוגיפ דיל םעד ןיא ןענױשרַאּפ יד
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 רעטכיד רעטיוט רעד

 .ןיסעיל .א ןופ קנעדנָא ןרעײט םעד

 ,ףַײטש ןוא גנערטש ױזַא ןגיוצעגסיוא טגיל
 .ןרעה ןטייוו עטייוו ןוא ןייטש טלָאװ רע יו
 ,ןרעטש ןכיוה ןייז ףַא סנבעל ליפ ןופ טסנרע רעד
 .ףַײר ןוא לופ המכָח ןופ ,ףרַאש ןפַײלש יד

 ,טקורעגּפָארַא ףיט ןעמערב ערעווש יד
 ןעמיור ןיא טייוו ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ טלָאװ רע יװ
 ןעמיוצ ןוא ןױלּפ רעביא ןקוקרעבירַא
 .טגולעגסיוא ןטייוו עטנַאקַאבמוא ןוא

 ,סָאד לָאמנייא טימ טפעהַאב םיא ,םיא ןרָאװ

 :ןקערש טוט ןוא טרעטייוורעד ,ּפָא טלייט זנוא סָאװ

 ,ןקערטש עטסטייוו יד ןופ רעטייוו ליפ זיא סָאװ ,ןַאּפש רעד

 .סָאמ רעדעי רעביא רעביא טייג סָאװ ,ןגייווש סָאד

 ,ןסירעגטימ יװַא ןענעז רעבָא רימ
 ,םיא טימ ןייז ןצנַאגניא ןטלָאװ רימ יו
 םיטש ןייז ףַא ןוא ךיז ןוט יירד ַא לָאז רע ,ןטרַאװ ןוא
 .ןסיו עטקעלּפטנַא-טשינ סָאד ונוא רַאפ ןקידניקרַאפ
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 דיל רעזנוא

 דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנשידײ םעד טעמדיװעג

 ןענעז סָאװ ,ןעמייה ןופ ןבָאה רימ
 ,טכַאנ יד יװ טסיװ ןוא ברָח טציא
 תורֹוד ןופ תודחַא עשידִיי יד
 .טכַארבעגטימ זנוא טימ וצ-רעהַא
 -.גנואיינַאב ןופ דנַאל םעד ןיא ָאד ןוא
 - דנַאנַאטימ טיונ ןיא ןוא דיירפ ןיא
 רעטעברַא עשידִיי ןופ ןפַאשעג
 .דנַאברַאפ ןלַאנָאיצַאנ-שידִיי םעד

 ענייש סָאד ,עטוג סָאד
 לָאמַא רעונוא ןופ
 --זנוא טיירפרעד ,זנוא טײלַאב
 --לֹוק גנוקיטומ ַא
 זיורבעג ןופ געט ערעזנוא ןיא
 .סיוארָאפ טפנוקוצ רעקיטכיל ַא וצ

 ,ןדנוברַאפ םענייאניא ןענעז רימ
 ,לָאצ ןיא טנזיוט ליפ -- םירָבח
 ןדנוצעג טייהיירפ ןופ לקַאפ ַא
 ,לארׂשִי-ץרָא רַאפ ףמַאק ןיא
 ןטפעהַאב טוט טנייה םעד ןופ ימ יד
 ,דנַאנַאב דיתָע ןוא רבָע םעד
 רעטעברַא עשידִיי יד ןופ טקרַאטש ןוא
 .דנַאברַאפ ןלַאנָאיצַאנ-שידִיי םעד

 ענייש סָאד ,עטוג סָאד
 לָאמַא רעזנוא ןופ
 --זנוא טיירפרעד ,זנוא טיײלַאב

 --לֹוק גנוקיטומ ַא
 זיורבעג ןופ געט ערעונוא ןיא
 .סױוארָאפ טפנוקוצ רעקיטכיל ַא וצ
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 רעטכיד רעד
 .רעטסניימ םעד ,ןקיװײל .ה

 ,ןרעטש םעד רעטנוא טייוו ענייז ןגיוא יד
 ,ןעמוטש ןליטש ןיא טרינשעגוצ ןּפיל יד
 ןעמונרַאפ טרָאװ סָאד ךיז ןיא ףיט טלָאװ רע יו
 .ןרעה ןטײהנעגנַאגרַאפ טייוו ןופ טלָאװ ןוא

 ,ןרעטש ,סמערוטש ,ןליטש ןדער םיא וצ
 ,ןכַאז עקידקיאָאד-טשינ ןוא עקידקיאָאד ןוא
 ,ןכַאילש עטוָאלרַאפ ןופ טנלע רעמוטש רעד
 .ןרעה ךיז טזָאלעג לָאמַא טָאה רעייג ןופ דיל'ס ואוו

 ,ןעגנַאגרַאפ גנַאל ןענעז סָאװ ,ףוא תורֹוד ןעייג עס
 .ןעמוק ,םיא ךָאנ ,רעטעּפש ןלעװ סָאװ ,ערעדנַא ןוא
 ,ןעמוטש םעד ,דליוועג םעד ןופ רעַצ םעד טרעה רע
 .ןעגנַאז ןשיווצ ואוו דלעפ ןיא סיוא םעטָא ןייז טכיוה סָאװ

 -- ,בורג-רעלעק ַא ןיא ץעגרע סֵסֹוג םעד ןופ ןצכערק סָאד
 -- ,ןטימרַאפ טשינ לָאמניק םיא טָאה קיטייװ רערעטסניפ רעד
 ,ןטינשענּפָא עסָאק ןופ טלַאפ סָאװ ,זָארג ןופ ןייוועג'ס
 .בוטש רעטזָאלרַאפ ַא ןופ ךעלעקניוו יד ןיא טנלע םעד

 ,ןעמַאמ רעד ןופ דחַּפ רעד םיא ןיא טיירש עס
 ,דניק ריא קעװַא טוט םוצ טסייר'מ ןעמעוו ייב
 ,טניוו ןופ שיורעג ןיא רעמָאי םעד טרעה רע
 .ןעמַאצ רעטניה ןענירטנַא טוואורּפ סָאװ ,םעד ןופ קערש יד
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 ,ןסעגרַאפ לָאמוצ לייוו ַא ףַא ןלעװ ךיז טלָאװ םיא
 ,ןפָארטעג טָאה סָאװ ,ץֵלַא ןופ ךיז ןעײרפַאב
 ןתעל-תעמ יד ךָאנ םיא ךָאנ ךיז ןּפעלש'ס רָאנ
 .ןפָא-- ןדנואוו יד יװ ןעיירש ןוא ,סעקילַאק תורוש יו

 ,טשינ ףָאלש ןייק טמענ םיא רָאנ ,ןפָאלש ךיז טנייל רע

 .םיא ןופ יז זיא טייוו רָאנ ,ור ךָאנ טקנעב רע
 ,םיטש עמייהעג ַא רדֵסּכ טקעװ םיא
 .טשינ ףֹוס ןייק טמענ םיא ןיא ורמוא םעד וצ ןוא

 רעדעי ןוא ,םיא רַאפ ךיז ןגירק רענייטש יד
 ,ןגייל זיולב םיא ףַא ּפָאק ןייז לָאז רע וַא ,ןלעװ טלָאװ

 ,ןגיינ ךיז םיא וצ טוט רע ,ךַײה רעד ןיא למיה רעד

 .רעדער ןיא ךיז ןעיירד ןרעטש יד םיא רעביא ןוא

 ,ןדנעלב סנכייצ רע טעז ןכַאז עלַא ןיא
 .ןטייצ עטעּפש ןופ ןעגנואעז רעטיול םיִנָּפ ןייז
 ןטייוו ןיא ױזַא טייג רעטכיד םעד ןופ ןבעל סָאד

 .("ןדנעגעל ןיא ןעגנַאגעגמוא ןיוש טלָאװ'ס יװ

 ."רעטכיד םעד ןופ ןבעל סָאד דיל ןיא יװ ןענעז תורּוש יײװצ עטצעל יד (
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 טוט ןופ דיל סָאד

 .ןברַאטש לגיופ ַא דלעפ ןיא ןעזעג טנַײה בָאה'כ
 ,גָאט רעד טקעמש תוריּפ ןופ טייקיטייצ טימ
 -- ,גָאװ ַא ןופ ןלָאש יד יװ ןעגנעה ןרַאב-ןשַאלּפ יד
 ,ןברַאד ןיא ײנטּפַא דלַאװ ןוא גרַאב ןעילב'ס ןוא

 -- ,לפַײפ ןייז טימ ךעטסַאּפ רעד טייג רעמַײב יד רעביא
 .לָאט םעד ןָא טליפ דיל ןייז ,גרַאב ןופ ּפָא טכליה דיל ןייז
 ,לֹוק סלָבָה רעדורב ןיימ ךָאנ טייג רימ רָאנ
 ,לפַײה ַא ׁשַא ןופ ביילברעביא ןייז רימ ןיא טנערב'ס ןוא

 ,ןקירב ןוא גרעב ,רעמַײב טימ טמיווש רעסַאװ סָאד
 - .ףיט רעד ןיא ןקלָאװ-רעמוז ןסייוו ַא טימ ןוא
 ,ווירב ןטצעל סרעדורב ןיימ ןופ רעטרעוו-ןרערט יד
 .ןקילב עקידנטעב יד ץרַאה ןיא רימ ייב קעלפ ַא

 -- ,הָיַוְל ַא ךיז טיצ לדלעוו םעד ןופ רעמעד ןיא
 .ייברַאפ טייג סַאונייא ןורָא רעקידייל סרעדורב ןיימ
 ,יילב יװ רעווש ךיז טגייל ןוא ןָא ךיז טקור לּפענ רעד
 .היוַוַה-םָש ןופ תויתֹוא יד - לָאמַאטימ ןוא
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 המכח ןופ דיל סָאד

 ,ליטש ןוא טכַאדַאב טייג המכח יד
 ,טרָאװ ןדעי טימ טיהעג זיא ןוא
 - ,טרָא ןוא טייצ ריא טסייוו ןוא ,טרעוװ ריא טייטשרַאפ
 .ליפ רעטרעוו יװ רעמ טּפָא טגָאז לכיימש ריא

 ,ליק ןוא רָאלק זיא ,ןַאלּפ ַא ץלַא ןיא טָאה יז
 .טעּפשעג ןוא טייקגנירג סיוא טדיימ ןוא
 ,טדעררעד טשינ טָאה יז סָאװ ,טצנַאגרעד קנואוו ריא
 .ליצ ןטמיטשַאב ַא וצ טייקרעכיז טימ טייג ןוא

 ,ןגרָאז טימ טימעג סָאד טקיאורַאב טרָאװ ריא
 .טרָאיַאב ,קידבשוימ יז זיא לָאמעלַא ןוא
 :טרָא ריא זיא ןקידנעטשרַאפ םעד ןופ ץרַאה ןיא
 .ןגרָאברַאפ ךיז ןיא יז טגָארט קלָאפ םעד ןופ תורצֹוא יד

 ,רַאנ םעד רַאפ ץענלַאפ ַא יא המכח יד
 ,גנוקירטשרַאפ ַא יז זיא עשֶר םעד רַאפ ןוא
 ,גנוקיווקרעד ַא יז זיא הרֹוּת ןופ טָאר ןיא
 .רַאה רעד ןכעלטיא רַאפ זיא ןוא ןָא-ןביוא טציז

265 



 גירק ןופ ףֹוס ןפַא גָאט ןיא

 דיירפ רעטיול ןוא דיירפ ןוא דיירפ

 ,ןרעווקס ןוא סַאג רעביא

 טַײװ ,טרעטַאלפ רעטסנעפ יד ןופ
 .ןרעטש ןוא ףַײרטש טימ ןָאפ

 ,טנייש ןוא טכייל םיִנָּפ סכעלטיא
 ;רעדיל ןּפיל יד ףַא
 ,טניירפ ןענעז ןשטנעמ עלַא
 .רעדירב יװ ךיז ןליפ

 גירק רעד טָאה'ס :ןעגניז ןסַאג
 ,ןעמונעג ףֹוס ַא ןיוש
 קינ ןוא ןַאשוד ןוא םעס ןלעוו'ס
 .ןעמוק טציא םייהַא קירק

 ,טנייש קיטכיל ןגיוא יד ןיא
 :ןרעטש םעד רעטניה טילג
 טנייה ןופ טעוו'ס !המחלמ סיוא
 !ןרעװעג ןיוש םולָׂש

 זיולב רעטסעווש ןוא בייוו ,רעטומ
 ,ןגָאלק ןיא סָאלש רעטניה
 ,זיוה רעייז ןָא טליפ רעיורט
 .ןגָארטרַאפ דיירפ זיא רעווש

 ,םוא רעיורט רעייז ךיז טגיוו

 ןעמַאזוצ סיוא ךיז טשימ

 ,םורַאדנור ןופ דיירפ רעד טימ
 .ןעמַאטש עלַא יד ןופ

 קינ ןוא ןַאשוד ןוא םעס רעייז
 ןבעל עגנוי'ס ןבָאה
 גירק ןופ דלעפ םעד ףַא ץעגרע
 .ןבעגעג גיז םעד רַאפ
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 גערב ןפַא הנֹי איבנ םעד טעז לגניי סָאד

 -גערב םעד ייב ןולעפ יד ףַא לגנִיי סָאד
 :ןלַאװ יד רעביא קילב ןייז טימ ךיז טגָארט רע
 ,ןלַאפ ןוא ןרעטַאלפ ייז ,ףיש רעד ףַא ןעלגעז יד
 .קעד ןפַא ןקָארשרעד םוא ןפיול ןזָארטַאמ

 .קערש ןָא ,טכיױעגנָא ןיא םֹוהֹּת םעד טקוק לגנִי סָאד
 :ןעמֹוהּת עטספיט יד ןיא ןעַײדעג סטָאג רעדנואוו יד
 - ,ןעמָאנ ןייז ןָא-ןפור ןפור ןטייז עלַא ןופ טרעה רע
 ?קעװַא לעפַאב סטָאג ןופ רעװ טפיול ?ןענירטנַא רעװ ליוװ

 :ןלַאפ ןדניא יד ,ךיז ןגייל ןדניא יד
 .גערב ןפַא הנֹוי איבָנ םעד טעז לגנִיי סָאד
 ,קעה ןטסיװ ןופ טַאלב ַא ףוא סנּפָאקוצ םיא טייג'ס
 .ןלַארטש עקידעּפרַׂש עריא טימ ןַײא טדימ ןוז יד

 - .ןטָאש םעד ןיא ןלַאש ןפור ַא טרעה לגנִיי סָאד
 .טרָאװ ןייד רימ ןּפיל עניימ ףַא גייל ןוא ,לעפַאב
 ,ןטָארב ךימ ןוז יד לָאז ןוא ,טַאלב סָאד ןערברַאפ
 ,ןטָאש ןייז ןיא ןגרָאברַאפ ךימ טעװ טרָאװ ןייד
 .טרָא ןטכער םוצ ךימ ןעגנערב טעװ טרָאװ ןייד
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 לפייפ םעד טימ לגני םעד ןופ דיל סָאד

 .ןבײל ינַאמ

 ,ןעמוקעג קלָאפ ןופ שינעפיט רעד ןופ זיא רע
 ,ןגיוב ַא יװ רעקידװעליּפש ,רעקנַאלש ַא
 ,ןגיוא יד ןיא טייקנירג טימ ,ליומ ןייז ןיא לפַײפ ַא
 .ןעמונרַאפ טייצ ןופ ףור םעד טלָאװ רע יװ ןוא

 ,ןגױלפעגמורַא דרעפ ןקנילפ ַא ףַא זיא
 ,דנַאל-ץעגרע וצ דנַאל-ץעגרע ןופ ךיז ןגָארטעג
 ,טנַאה רעד ןיא לרעגניפשטניוו ַא טימ לגנִיי ַא
 .ןגיוטשעג-טשינ תוׂשֹעַמ טימ ןוא רעדיל טימ

 ,ןלעוװש עלַא רַאפ טילבעג טָאה רעמוז רעד
 .ןגיוועג קלָאפ ןופ ףיט ןופ דיל סָאד טָאה רע
 ,ןגיובנגער ַא יװ ןטכיולעגפוא ןבָאה ןטנווָא יד
 .ןלעה ןעמונעג עקידיירפ ןבָאה רעביטש ןוא

 ,ןגיוצעג םיא וצ ךיז סרעפיטש ןבָאה עס
 .םולבנרעטש יד טילבעג טָאה ןביוש עלַא רַאפ
 םוטעמוא טלגנירעגמורַא םיא הרבָח טָאה'ס
 .ןגיוא יד ןיא םולָח ,ןּפיל יד ףַא רעדיל טימ

 ,ןגיוצרַאפ טָאטש יד רעקיאיינש ַא טָאה רעטניוװ רעד
 ,קרעמ יד ףַא רעמועלק לסָאי טימ טליּפשעג טָאה רע
 - ,גרעב רעביא ןשובָאד טימ ךיז טגָאיעג
 .ןגיולפעגמורַא םוטעמוא ורמוא ןַא יו זיא

 ,ןבירטעגמורַא ךיז ורמוא ןַא יו טָאה

 .ןגיוב ַא יו רעקידװעליּפש ,רעקנַאלש ַא

 -- ,ןגיולפרַאפ קירק זיא ןוא ןעמוקעג זיא רע

 .ןבילברַאפ ץרַאה סנדעי ןיא זיא ורמוא רעד
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 טרָאװ םעד ןופ גנַאזעג סָאד
 .ןדנַאלזײא ןבואר

 ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ טדערעג ױזַא טָאה רע
 .גנַאזעג ןייז טלָאװ טרָאװ סכעלטיא יו
 רעגניפ יירד טגיילעגפיונוצ רע טָאה לייוו עדעי ןוא
 זָאנ רעד וצ ןגָארטעגוצ ייז ױזַא טָאה ןוא
 תֹוא ןדעי ןופ ךורעגליואוו םעד טלָאװ רע יו
 .רעגנילק ןוא ףַארט ןדעי ןופ ,טקעמשרעד

 ,ןייוו םענעטָאזעגפוא טימ טשיורעג טָאה רעמיצ סָאד
 ,ייט טימ ןוא עװַאק רעפרַאש טימ ,ןייש טימ
 ,ןטערַאגיס ןופ ןוא סעקלויל עטלַא ןופ ךיור טימ
 .ןטעָאּפ ןופ ןעמענ טימ ןוא רעדיל טימ

 ןבַײהנָא ןוא ןורעפ עניד ןעגנולקעג ןבָאה'ס
 ,ןבַײל ינַאמ ןוא ןדנַאלזײא ,ןױדנַאל ןופ
 ,גנוז ַא ןענָאליד ןופ ,קנואוו ַא ןקינלָאר ןופ
 ,טרָאװ ַא ןעניסיק ןופ ,ןקיווייל ןופ גָאז ַא
 ,יירשעג ַא ןווָאטַאנגיא ןוא ןצנַאלג ןופ
 - טרָא ןפַא ןוא ,סבייל השמ הרוש עברַאה ַא
 .ײמָאלָאק ןופ ןדִיי סרעמועלק לסָאי ןופ דיל ַא

 טָאטש יד םורַאדנור ןגעלעג זיא ןסיורד ןיא
 ןייּפ רעקידעיירש טימ ,ימ רערעווש טימ
 ןייש ןטנוב טימ טָאה ןוא ,דיירפ רעקידעשיור ןוא
 .טָארדעג ןוא ערַאּפש רעדעי ךרוד ךיז ןסירעג

 ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ טדערעג טָאה סָאװ ,רע ןוא
 - ,ןוגינ ַא ףיט ןגיוצרַאפ לָאמַאטימ טָאה
 ןגיוו ,ןגיוו ןעמונעג ןעמעלַא טָאה'ס
 .גנַאזעג ַא סקָחצִי יוֵל 'ר ןופ ביילברעביא ןַא
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 געט ערעזנוא ןופ
 ןפָארטס

 א

 קירוצ גנַאל טשינ זנוא רַאפ זיא סָאװ ,דנַאל סָאד
 ,דרע'רד ףַא עטסנפרָאװרַאפ סָאד ךָאנ ןעוועג
 גיו יד רָאג ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא
 .טרעשַאב ךָאנ זיא ונוא סָאװ ,ןבעל םעיינ ןופ

 ב

 הנידמ רענעדליג רעזנוא ןיא ָאד ךיוא ,רָאװרַאפ
 ,םוא ןסַאג יד ןיא רעגנוה ןוא טיונ ןריצַאּפש
 ,ָאניק ַא רַאפ ןעַײר יד יװ ןסקַאװ 'סניַאלדערב; יד
 .םורַא ךיז טרעגלַאװ ןלעווש ףַא - טײקמירָא יד

 ג

 סמערָאטש יד ןעמערָאטש'ס ןוא ,טגָאי ןבעל סָאד
 .קעװַא ךיז טימ ןעמעלַא ןסַײר ןוא
 ,סמערָא עריא ןיא קרָאױנ טסעפ טלַאה ךימ רָאנ
 .געט עניימ ןבעלרַאפ ריא ןיא ןיוש לעװ ךיא ןוא

 ד

 ,ןבעל סָאד גָאט וצ טנייה זיא טניוולבריוו ַא
 ,גנַאזעג דליוו ַא טעװענַאבַארַאב ןטייז עלַא ןופ
 ,ןבעװעגניּפש יד ןיא טשינ ךיז טרעטנָאלּפ סָאװ ,םעד זיא ליואוו זַא
 ,גנַאגרעטנוא ןופ ץנַאט ןטסיװ םעד טימ טשינ טצנַאט ןוא

 ה

 ,טנַאּפשעג וורענ רעדעי זיא'ס .טסקַאװ הָאנָׂש יד
 ,גנוריסַאּפ רעכעלקערש ַא רַאפ יװ טּפַאלק גנוטרַאװרעד
 ,גנוריפ רעד ,טפַאשרעריפ רעד וצ - ןקילב עלַא ךָאד
 .טנַאװ ַא טּפַאטעג טלָאװ רע יוװ-- רעריפ רעד ןיילַא
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 ו

 ,ןטייוו יד ןיא ןעלגָאװּוצמורַא ביל בָאה'כ
 .ץַאלּפ ַא ףַא ןציז וצ רימ זיא ךָאנ טשרעביל רָאנ
 - ןטייקיניילק עטנָאנ ךיז םורַא ןעז ןופ דיירפ יד
 .ץַאש רעטסערג רעד דמערפ רעד ןיא יװ רעמ זיא

1 

 ,סיורג ןוא ליפ ןענעז ייז ,טלעװ רעד ןופ רעדנואוו יד
 .סיוא-טלעוו ,ןייא-טלעוו ןעלגָאװמורַא ביל בָאה ךיא ןוא
 ,רעדנוזַאב טייקיניילק רעדעי טימ ,םורַא רעד ךָאד
 .רעדנואוו עסיורג עלַא טימ ךיז רַאפ טלעוו ַא זיא סָאד
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 יליל

 קנעדנָא ןרעײט ריא ןיא

 ןבעל ריא ןעוועג טלָאװ'ס יװ ,טײקצנַאג ַאזַא
 ,ןסָאלשעגּפָא ,טקידנערַאפ ,ןיילַא ךיז רַאפ זיירק ַא
 .ןסָאמ עלַא ןיא ץנַאג ןוא לופרַאפ -קרעװ ַא
 ,ןטייוו טימ טײרּפשעגסױא ,ןּפָא םיִנָּפ ריא
 - ,ןגרָאמ ןופ גנורעמעד טימ ,ןוז טימ ,גָאט טימ
 ,ןגרָאברַאפ ףיט זיא ןירד סָאװ ,ץלַא ןופ ףוא טמענ
 .דיירפ ַא ,סיוא טייקטיורטרַאפ עטנעָאנ ַא טלַארטש ןוא
 ,דייר ןופ טײקיטַײדַײװצ יד דמערפ זיא ריא
 ןרָאפעגכרוד ןיוש טלָאװ יז יװ ,תוטשַּפ רעטיול זיא
 ,ןרָאי עפַײר ןיא טכיירג עמ סָאװ ,תוטשַּפ ַא ,ןבעל ַא
 .סַײנ ַא ריא רַאפ ןעוװעג ךָאנ טלָאװ ץלַא יװ ,ןפָא ךָאד

 זַײרק רעד ןייז טלָאװ יז יװ ,טײקצנַאג ַאזַא
 ,םורַא יז טייג ,זַײרק ןיא ,ןירד ןוא .ןיילַא ךיז רַאפ
 געוו ןצרוק םעד םוא טפַאשביל טימ טייג יז
 ,םורַאדנור ןוא ,דניק םעד םורַא ,זיוה םעד םורַא
 ,סַײנַארעביא ןבַײהנָא רדֵסּכ טלָאװ יז יו
 .סיוארָאפ ןייג ענעביוהרעד ַא ןוא ךיז ןעַײנַאב
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 םרַאפ ַא ףַא ןטנװָא קיטנוז

 .רעביטש עקידרעמוז יד רַאפ טרעיוה טנװָא רעד
 ,לירג ןוא שָארפ ןופ גנַאזעג סָאד רערעלק טרעוו'ס
 - ,ליװ-רוּפ-ּפיװ םעד ןופ ןפור סָאד - דלעפ ןופ
 .רעבירַא ךייט רעלופ רעד יװ ךיז טסיג ןעגניז סָאד

 ,רעטורַאב ַא טרעכייר קינַאג םעד ףַא רעמרַאפ רעד

 ;ףיונוצ םָארק רעד םורַא ךיז טלמַאז טנגוי יד

 ,ףיוה םעד ןופ לקניוװ ןיא ךיז רַאפ ליטש טגניז גנוי ַא
 .רעטומ יד בוטש ןיא ךיז טקֶסֶע גרַאוניילק םעד טימ ןוא

 - ,ןכָש ַא ןייג וצ ַײברעד ןופ טמוק לָאמַא
 ;סַאװק-לּפע ןטלַאק טימ ,דַאנָאמעל טימ טקעמש עס
 ,סַאּפש רעטכייל ַא טלַאפ עס ,טלייצרעד עמ ןוא טדער עמ
 - ,ןכָאװ עגנַאל ןופ ךָאי רעד זיא ןסעגרַאפ

 ,ןעגנילק רעגייז ַא טמענ סנטייוו ןופ .טעּפש טרעוו'ס
 ...טכַאש ַא ןיא יװ טירט ןעייגרַאפ געװ םעד טימ ןוא
 טכַאנ רעד ןיא ןּפמָאל עקידלמעלפ יד רַאפ ןוא
 .ןעגנילרעטעמש ןוא ךעלעגילפ ןרעטַאלפ

 ,רעביטש עקידרעמוװו יד רַאפ טגניז טכַאנ עפיט יד

 ;לַאװק ןטנָאנ םעד ןופ ןעלמרומ סָאד ףוא טייג'ס

 ,לַאטש ןוא בוטש רעביא ךיז טסיגעצ ןַײש-הָנָבל

 .רעבירַא ךייט רעלופ רעד יװ טייג גנַאזעג סָאד ןוא
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 דניק ןוא ביײװ טימ ךיז טנגעז רענלעז רעד
 ןָאגַאװ םעד ןופ ּפערט יד יב

 רעגניפ עטקערטשעגסיוא ענייז ןיא טָאה רע
 דניל ךעלדנעמוא ,טרַאצ ךעלדנעמוא יױזַא
 ,דניק ןופ למינָּפ'ס ןעמונעגנײרַא
 --רעגנירג ןרעװ רעגניפ ענייז ןיא טלָאװ'ס יװ
 ,בַײל ןייז ןופ םירבָא יד ןופ רֶבֵא ןַא

 .בַײװ ןייז ,ןָאגַאװ םעד ייב ,םיא ןגעקטנַא

 טנַאה רערעדנַא רעד ןופ רעגניפ יד טימ ןוא
 ,דנַאר ַא םורַא יװ ,לֹמינָּפ םעד םורַא רע טָאה
 ןוטעג ריפ ַא ףַײטש ױזַא לָאמנייא טימ
 ,ןוז רעד ןופ ןגיוא יד טלעטשרַאפ סָאװ ,רענייא יו
 ןצנַאגניא רָאג ןלעװ סע טלָאװ רע יװ ןוא
 .ןצנַאשרַאפ ןוא ןטיהרַאפ ,ןעמענמורַא

 .בַײװ ןייז ,ןָאגַאװ םעד ייב ,םיא ןגעקטנַא

 ,ןרערט ךרוד ןיד טלכיימשעג טָאה ,ןענַאטשעג זיא יז

 ,דייר עטגָאזרעד-טשינ- טלמַאטשעג טָאה ןוא

 ,ןרעה וצ ךָאנ סעּפע ,ןטרַאװ טלָאװ יז יו

 .דײשַאב ַא ףַא ךָאנ ןרַאה טלָאװ יז יו
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 --ןגָארט ןעמונעג לַאנגיס רעד ךיז טָאה עס זַא ןוא
 -- ,ןגיוצעגנָא ןוא ףַײטש ןרָאװעג רעכעלטיא זיא'ס
 ,טיירג ןענעז ןיוש ןעוועג טניירפ יד ןוא ןעיורפ יד
 ,דייר עטקַאהעגּפָא טימ ,דייל ןייז טימ רעדעי ןוא
 ,לֹוק ןרעדנַא ןרעביא רעכעה לֹוק ןייא ןוא
 - ,לָאר ןייז ףַא ךיז טרַאװרעד טלָאװ רעדעי יו
 - ,ןגָאלש טעּפמיא ןכיג ַא ןיא ןעמונעג ץלַא טָאה'ס
 - ,בַײה ַא ןוטעג דניק סָאד רע טָאה טלָאמעד
 -- בייוו ןייז ,ןָאגַאװ םעד ייב ,םיא ןגעקטנַא
 טעילוטעגוצ ןוא ,ךייה רעד ןיא סע בַײה ַא ןוטעג
 ,טעלוילעגנייא ,קַאבניק ַא וצ קַאבניק ַא
 ןגיוא עטכַאמרַאפ ןוא ןּפיל עטכַאמשרַאפ טימ ןוא
 ןגױזעגנײרַא טייקכעלביל עצנַאג יד
 ,בַײל ןייז ןופ םירבַא עלַא ןיא ,ךיז ןיא

 .בַײװ ןייז ,ןָאגַאװ םעד ייב ,םיא ןגעקטנַא

 ,ןטלַאהַאב טלָאװעג דניק סָאד טלָאװ רע יװ ןוא
 ,ןטלַאפ ענייז עלַא ןיא ןעלקיוונייא סע
 ,ןרעטש ןייז רעטנוא ףיט ,ןגיוא יד ןיא ןגרָאברַאפ
 ,ןרענ וצ ךיז ןיא ,ךיז טימ געוו ןיא ןעמענטימ ןוא
 .בַײל םענעגייא ןופ שינעכעדעג ַא יו

 .בַײװ ןייז ,ןָאגַאװ םעד ייב ,םיא ןגעקטנַא
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 רֹוהָניגַס רעד -- ץנימ .א
 קנעדנָא ןייז ןיא

 ןסיוורעד וצ ךיז ןוא ןסיוו וצ רעגַאב ַאזַא
 .ןגרָאברַאפ םיא ןופ ןייז סָאװ ץלַא ןיא טלָאװ'ס יו
 ,ןגרָאמ רעדעי רעדנואוו ליפ ױזַא טקעלּפטנַא'ס
 ,ןסילשרַאפ םיא רַאפ סָאװ ןטלָאװ ייז יװ ןביילב יז
 ,ןסירעגּפָא ,טרעטייוורעד םיא ןופ סע ןטלַאה ןוא

 ,ןפָא-- ןרעטש רעד ,רַאטש ענייז ןגיוא יד
 ,ךַאװ ןוא טייוו ױזַא םיִנָּפ עצנַאג סָאד
 ךַאילש ןטייוו ַא רַאפ קידנעטש טלָאװ רע יו
 ןרעה ןרַאג רבֵא ןדעי טימ ןוא ,ןענַאטשעג
 .ןרעלק סָאד ץלַא ןופ ,ןכעלטיא ןופ גָאז םעד
 ,ןפָאלעג טירט ענייז רַאפ טלָאװ ץימע יװ טייג רע
 רדֵסּכ ןפרַאד טלָאװ רע יװ טכייל יװַא ךָאד
 .רדֲח רעדנַא ןַא וצ ןענַאּפשרעבירַא לעוש ַא

 - טדער ןוא טשרָאפ ןוא שיט םייב טציז רע ןַא ןוא
 .ןעמונרַאפ לָאמ עלַא רעגניפ ענייז טימ רע זיא
 טעלג ןוא טכוז ,רעגניפ ענייז טימ טכוז רע
 ,דנַאנַאכָאנ סָאװ ןייגרעד ליוװ ןוא ,לפעל ,רעלעט םעד
 .טינ טעז רע סָאװ ,ייז ךרוד ןעזרעד ליװ ןוא
 ,ןצנַאט ,ןּפַאלק ענייז רעגניפ יד
 .ןעמורב ,ןענייוו ןטלָאװ יז יװ ןּפַאלק יז
 טנַאה יד ריפ ַא יװַא רע טיג לייוו עדעי ןוא
 דנַאר ןדנור ןייז ףַא ןוא ָאלג םעד םורַא
 .ןצנַאגניא ןעמענמורַא ץלַא ןלעװ טלָאװ רע יו
 טימ ,ךיז ('טימ ןוא ךיז רע טסייר ָא-ױזַא
 ,טלעוו רעד ןיא םירבָא ענייז עלַא טימ
 .טלעטשרַאפ ןוא ןליױהרַאפ םיא ןופ זיא'ס סָאװ ,ןעזרעד ,ןעז וצ

 26 .ןעימ ןופ טימ ('



 רעטייר םעד ןופ דיל סָאד

 רעטעװ םעד ןיא עקידרעטניוו סָאד זיא לָאמנײא טימ

 ,לֹוק סָאד ביוט ןופ ןוא לרעּפש ןופ .טשינ ןרָאװעג

 -לָאט ןיא ףיט רעסַאװ םעד ןופ ןשיור סָאד

 .רעטעלב עטליופרַאפ ןופ תוחיִר טימ ףוא רעטיול ןעייג יז

 ,רעטַײנַאב ַא ןצנַאגניא םוא טצוטש טנַארפ רעד

 ;לעװש רעד ףַא טמערַאװ ךיז רעצנעליופ רעד

 ,לעה ןוא רַאברעדנואוו ,רעדניק ןופ יירשעג-ליּפש סָאד

 .רעטַײה ןוא ךיוה ןסַאג ענעּפָא יד ךרוד טייג

 - ,רעטַײר ַא ןָא טגָאי געוו ןסייוו ןטימ וצ-ּפָארַא

 .רעדורעג ַא ןוא ףַאלעג ַא םיצולּפ טרעוו סַאג ןיא

 ,רעדורב רעטיוט ןיימ ןיז ןפַא לָאמנייא טימ טמוק רימ

 .רעטַײש רעקיטולג ַא - ןעוועג קנַאלש רעטַײר רעד יװ זיא

 ,רעױט ןטיירב םייב טילבעג םיובנשרַאק רעד טָאה עס

 .ןבילקעג דלעפ ןיא ךעלקעלגייַאמ ןבָאה רעדניק יד

 ,ןבירשעג טנַאה ַא טלָאװ'ס יװ טקוק רעדורב ןיימ

 | קו בירט ַא קילב ַא טימ ןטייוו ןיא טקוק רעדורב ןיימ
 .רעיױל רעד ףַא ץעגרע ןגעלעג רעצימע טלָאװ'ס יװ ןוא

 - ,רעטַײר רעד קעװַא זיא'ס ןוא ,קעװַא זיא רעדורב ןיימ

 ;לעװש רעד רַאפ רעדיוװ טילב םיובנשרַאק רעד

 ,לעה ןוא רַאברעדנואוו ,רעדניק ןופ יירשעג-ליּפש סָאד

 ,רעטַײה ןוא ךיוה ןסַאג ענעפָא יד ךרוד טייג
 .רעטַײרק עקידװעצָארּפש ןופ תוחיִר רעטיול ןיא טפול יד
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 טָאגּפָא רעד

 ,סַײרג ןוא ךַײה רעצנַאג ןייז ןיא רע טייטש ָאד
 :טמערעפעג ןיילַא םיא ןבָאה ייז יו ןוא
 ,טמערעטעגפוא ןכייה יד וצ דליבקערש ַא
 .זַײב ןוא טעװעטרַאהרַאפ ,ןייצ יד זיב טנפָאװַאב

 ,טמערָאטש ןוא טויורב םיא םורַא םָארטש-םירגליּפ ַא

 !זַײלרעד ,וד רעריפ ,וד :ךיז ןסייר תולֹוק ןוא

 ,זַײלעג ןייד ןיא ןייג ןלעװ רימ--?געוו רעד זיא ואוו
 .טמירָאװ ןוא ונוא טעשזירג יז ,טרעצרַאפ קערש יד

 ,ןעמענרַאפ ןוא ןרעה טלָאװ רע יו טייטש רע ,רע ןוא

 ,ףַײטש ןוא םַארטש ,ןגיוצעגנָא טייטש

 ףַײר סעּפע ןרָאװעג םיא ןיא טלָאװ עס יװ ןוא

 .ןעמערב עטקורעגנָא יד רעטנוא טילגעגפוא ןוא

 ,ןוַײרּפש טמענ ,ךיז ןריר רע טמענ טָא ,עז ןוא
 .טכַאמעג טנעה סנשטנעמ ןופ יא רע זַא ,ןסעגרַאפ
 ,טכַארק םיא םורַא ,טכָאק ןוא טזיורב םיא םורַא
 .ןזַײרק ןטייז עלַא ןופ ןָא ןבַײה ןעלבריוו ןוא

 ,רעַײהעגמוא ןַא - סיוארָאפ טנַאּפש רע ,טנַאּפש רע
 .טָארט ןייז טלעטש רע ואװַא ףוא תוברּוח ןעייג עס

 ,רעַײפ שילעה ַא - רע ןוא ,ךיז ןעיירד ןעלבריוו יד
 .דָאר ןיא ןעמעלַא ןוא ץלַא טימ ךיז טלבריוו רע
 טניוולבריוו ןטסיוװ-לדניוו ןיא טזיירק רע
 .טדניוושרַאפ ןוא רעטנוא עלַא ןוא ץלַא טימ טייג ןוא
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 ָאטעג ןבֶרֶח ןיא

 ,ןרעױמ יד רעביא טייקטרעווילגרַאפ ַאזַא
 .ייז ןופ טזָאלעגסױא ךיז גנַאל ןבעל סָאד טלָאװ'ס יו
 ,יינש רעטנוא ןסַאג עבֶרָח ןגיל ןטָאשרַאפ
 .ןרעיױט ןוא ריט ןרַאטש טייקרעל רענמוס טימ

 .ןרעיורט רעטסנעפ יד רַאפ רעמייב עטלײשעגּפָא יד
 ,דיירפ רעד ןופ ןבילברַאפ טינ טשינרָאג זיא'ס
 - .טײלַאב רֶאי םעד ןופ ןטייצ יד לָאמַא טָאה סָאװ
 .ןרעיױה רעטסנעפ ןיא טוט ןגייווש רעטסניפ ַא

 -- ןזָאלרַאפ ןוא קירעיורט רעטנוא טייג ןוז יד
 .ןטעוליס עשיטסַאטנַאפ ךיז ןטײרּפש תוברּוח ןופ
 - ,ןטעלעקס ןופ םירבָא ןעלבמָאב ךיז ,קַאשוא ןַא ןופ
 .ןזָאלב ןריט יד ךרוד טמענ טניװ רעפרַאש ַא
 טניוו ןיא ןָא ןרעטש עטלַאק טדניצ טכַאנ יד
 .טניה טימ ןוא ןטַאר טימ ךיז רעדנַאנופ טזָאל ןוא
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 לָאמַא ןופ סנכייצ

 ,ןענַאטשעג לוש עכיוה יד לָאמַא זיא ָאד

 ,ןענָאפ ענעדליג יד ןופ הרּוש יד - ָאד ןוא

 - .ןענָאקלַאב ענרעזייא יד ףַא ןלַאב עטנוב טימ

 !?ןענַא קילגמוא עסיורג סָאד טנעקעג לָאמַא טלָאװ רעוו

 ,ןרעיױט עטיירב טימ זיוהרָאפניא סָאד ןעוועג זיא ָאד

 - ,ןרָאפרַאפ עטנעָאנ ענייז טימ ט'שעב רעד זיא וצרעהַא
 --!ןרָאירעדניק עקירעיורט יד ןופ טייקסיז ָא
 .ןרעיוה ןעגנונעפָאה ליפ יװַא טירש ןוא טירט ףַא

 - ,ןרעיול ןברוח םעד ןופ סנטָאש יד טירש ןוא טירט ףַא
 ?ןרעױרטרַאפ ױזַא ןוטעג זנוא וטסָאה סָאװ ,טָאג ָא

 ,ןטפעשעג יד טימ גניר רעד ןעוועג לָאמַא זיא ָאד
 ,ןלעזעג ןוא תוכָאלמ-לעַּב טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ָאד
 ,ןלעה טימ גנַאזעג טימ טכליהעגּפָא ןבָאה ןטנװָא יד
 .ןטפערק עשירפ ,עגנוי טימ ןוא טעברַא טימ געט יד
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 ,טנרעלעג ךיז ןוא טליּפשעג ךיז רעדניק ןבָאה ָאד
 ,ןעגנולקעגפוא ןעלקניוו עלַא ןיא טָאה הרֹוּת ןופ גנַאזעג'ס
 ,ןעגנוזעג םוטעמוא טָאה דיל-שידִיי ןופ גנַאלק רעד
 .טנרעטשעג ןוא ןטכיולעג טָאה לומ שידִיי ןוא

 ?טנרעצעג ױזַא זנוא ףַא וטסָאה סָאװרַאפ ,טָאג ָא

 ,ןעגנוי-םיבָצַק יד טימ סַאגרעלױק יד ןעװעג זיא ָאד
 .רעדיל ענייז טלדיפעג רעמועלק לסָאי טָאה ָאד ןוא
 ,רעדירב עטוג יד ןופ החּונמ יד זיא ןריולרַאפ
 .ןעגנולקרַאפ ןוא ןדנואוושרַאפ ,טרעטשרַאפ דיירפ עדעי זיא'ס

 ,רעַײּפ ןטימ יו קעװַא ,קעװַא ץלַא זיא'ס

 ,רעדנעש רעד ,קינהָובינ רעד טכעוושרַאפ ץלַא טָאה'ס

 - ,רעדנעלרַאפ םעד ןופ סופ רעד ןעוועג םוטעמוא זיא'ס

 .רעַײהעגמוא רעטסניפ ַא יװ טרעיוה ןברּוח רעד

 - ,רעייט יא ,ביל יא ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא זיא טקעמרַאפ

 !רעײרפַאב ,ןעוועג זיא ואוו טנַאה עטכער ןייד
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 ןטנװָא

 ,רעטסניפ ןוא טלַאק וצ טלַאפ טנוװָא-רעטניװ רעד
 .ּפולס-ךןפַארגעלעט רעד טצכערק רעיוט םעד רַאפ ןוא
 ,בוטש רעד םורַא ךיז ןסייר ןטניוו יד
 .רעטסניג רעקידװעקַאנק יװ טצירּפש רעייפ סָאד

 ,רעדורב ןייד דנַאל םענעטלָאשרַאפ ןיא טברַאטש טכַאנ ַאזַא ןיא

 ;קילב רענעלָאטש ןייז ריד ףַא טרַאטש ןטייז עלַא ןופ

 - ,קירטש רעד שעוװ יד ןופ ןביוש יד רַאפ ךיז טגיוו עס

 .רעדורעג ַא ןוא דיירעג ,ריט ןיא ּפַאלק ַא

 ,ןלַאנגיס ןוא ןענעריס - ןטייז עלַא ןופ
 .קערש עקידוועדיינש ַא ךרוד ךיד לָאמַאטימ טמענ'ס
 -- ,קעװַא ךוב ןייז ןופ ךיז טסייר לגנִיי סָאד
 .ןלַאנק שילעה ַא ףוא טייג סַאג ןיא
 - ,ןלַארטש עטצעל יד טפרַאװ רעייפ סָאד בוטש ןיא
 .קעלפ רעצרַאװש ַא ץרַאה ןיא--קילב סרעדורב ןייד
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 ײמָאלָאק ,ענרוט ,עקָארק--טעטש רעטומ

 ײמָאלָאק ,ענרוט ,עקָארק ןעמָאנ רעד ןיוש
 .ייוו ַא טייקשימייה רעביל טימ טיג

 ,ןדִיי עקידבֹוט-םֹוי-תֹּבַש ,סעבמעד ןדִיי

 .ןדירעי ןוא געטקרַאמ ,םירחֹוס עטיירב

 ,ןעמָארק ןוא ןבוטשקרעוו ,תוכָאלמ-לעַּב
 .ןעמָאנ ןביל ןייז קנַאד ַא זַא ,הָיחימ ַא ןוא

 ,ןדַארַאּפ ןוא ןקַײרטש ,ןעגנולמַאזרַאפ ,רעטעברַא
 .ןדַאלַאב ןוא רעדיל טימ ןטנוװָא ןוא געט ןעגניז

 ,ןזיולק ,ךעלביטש ,םיׁשָרדְמייֵּתָּב ןוא ןלוש
 ,ןזיוה עצרוק ,ןקָאז עסייוו - םידיסח ןדִיי

 ,סעקלואוועזַאר ןוא ןעלמַײרטש ,סעשעקעב ענעדייז
 .סעקלוב ןוא שיילפ ןוא שיפ ןוא ןייוו -- ןשיט-תּבַש

 ,סעלָאּפ עטצרַאשרַאפ טימ ןעגנוי-- ךעלסעג-רעליוק
 .תולָגע-לעַּב ןוא סרעגערט ,ןדיוב (.,ןרַאג עטיירב

 ,דעוַו רעד ןוא אָמַר רעד ,ט'שעב רעד טייג'ס -- ןגעוו ןביוטש'ס
 .טַאטש ןכעלגיניק טימ לָאװ לֹואָש 'ר ,קַאלָאּפ בקעי 'ר

 ,ןעײלַא עקידנעילב ,ןעקרּתסָא טימ רימיזַאק גינעק

 .ןעייוו ןעײלַא יד טפַאשביל עסיז ַארַאס
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 ,ײמָאלָאק ,ענרוט ,עקָארק ,עביל ריא טעטש
 !ייוו ןוא ךָארב ?ןרָאװעג ךייא ןופ טציא זיא סָאװ

 ,ןדנעל יד טרוגעגנָא רזכַאדאנוׂש רעד טָאה'ס

 .ןדנעלרַאפ וצ עלַא זנוא ,רונשטסעמ יד ןגיוצעג טָאה

 ,טנערבעג עקיליײה ןטייקינייר ,ןזיולק ,ןלוש

 .טנעװדָאטעג ןיא טרַאּפשעגנײא רעדניק ןוא טייל עטלַא

 ,טור סאנוׂש ןרעטנוא ,ךעלדיימ ןוא םירוחָּב
 .טולב טימ ּפָא ןעייג ,ךָאי ןיא טנַאּפשעגנײא

 ,טרעקרַאפ זיא רעיורט ןיא החמָׂש עדעי ,בוט-םֹוי רעדעי
 .טרעצרַאפ רעַצ ןופ טרעוו ,ךיז ץרַאה סָאד ךָארב ןופ טגייב'ס

 ,ײמָאלָאק ,ענרוט ,עקָארק ָא ,טעטש-רעטומ
 !?ייװ ןוא ךָארב םעד וצ ץינערג יד זיא ןיוש ואוו

 ,ליומ סָאד ןענעפע ןגָאז טימ טציא ןָאק רעוו
 !?ליורג ןטסיװ ַאזַא ןיא ןצרַאה םוצ טסיירט ןדער

 ,טרעצרַאפ רעֶצ ןופ טרעוו ,ךיז ץרַאה סָאד ךָארב ןופ טגייב'ס
 .טרעטשרַאפ זיא ןצרַאה ןופ טסיירט ןופ טרָאװ סָאד ןוא

 .סעמרָאפטַאלּפ עטײרב ענעפָא טימ רענעגעװ עשילָאגעלַאב עסיורג - ןרָאג 0
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 םוקמוא ןופ געט יד ןיא

 ,סַאג רעד ןיא ןדנעלרַאפ טענָאיַאב ןוא סקיב יד
 ;ןקָז ןוא דניק ףַא טוט טימ ןרעקָאל ןשטייד יד
 ןקָאטש עבֶרָח עלַא ןופ טכירק דחַּפ רעד
 .תַאְלֹוח ןוא רעגנוה טימ בוטש וצ בוטש ןופ טייג ןוא

 .ןעמָארב עלַא ייב טגנעה םיׁשֹודק ןופ ןייבעג'ס
 יירשעג טימ ןוא ןייוועג טימ ןעווער ןלַאנַאק
 ,ייז ןיא טפרַאװ הָובינ רעד סָאװ ,רעדניק ןופ
 .ןעמָארטש יד ןרעמָאי עטסביל יד ןופ רעבייל טימ

 :ןעמורב ַא ןוא ןצכולש ַא ףוא טייג םוטעמוא ןופ

 ,קעה עקידנפירט-טולב טימ ןשטייד ןעייג עס

 ,געוו ןדעי ףַא ליורג ַא - דיל-לסעוו סָאד

 .ןעמוטקילייה עלַא ןענעז בֵרֲח ןוא טכעוושרַאפ

 ?ןעמונעג ןרָאצמירג ליפוזַא ךיז טָאה ואוו ,טָאג
 טדיז רעדניק ןופ ןוא םינקז ןופ טולב סָאד
 דימ טשינ טנַאה סהָובינ םעד טרעוו'ס ןוא ,ןייטש ןדעי ףַא
 .ןעמוטשרַאפ וצ בױלקנַאד ןייד ןוא ןעמָאנ ןייד ,דרָאמ ןופ

 ,דניק םעד טימ רעטומ רעד וצ רעלעק ןיא ,טיוט ,םוק

 .ןדנואוו יד םוטשרַאפ ןוא ןעלכרָאכ סָאד קיטשרעד

 ןדנוצעגנָא ןרעטש ענירג טָאה טכַאנ יד

 .טניה טימ ןוא ןשטייד טימ טָאטש רעביא ןוָאלעצ ךיז ןוא
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 טָאטש רעבֶרֶח רעד ןיא

 הָנָבְל יד קיטסָארפ ןוא יינ
 ,טײרּפשעגסױא ףיוהלוש ןרעביא
 טייטש למייב סָאד ןייש ןיא ןוא
 .ענָאזַאװ ענעקירט ַא יו

 ןגיוב ןייז טימ רעמזעלק לסָאי
 ,םוא טלגָאװ תוברּוח רעביא
 ,םוטש ןוא קירעיורט ,רעטסניפ
 .ןגיוצעגסיוא ןטָאש ַא יו

 ,רעדיל ןעגנעה ןגיוב ןייז ףַא
 .טכַאמעג ןיילַא יז טָאה רע
 ,רעדיוו ןליּפש ןעמ ןָאק יו רָאנ
 !?טכַאנ רעד ןיא רענייא זיא רע זַא

 ענורב רעד ןיא ץַאלּפגניר ןפַא
 -- ,ּפָארט ךָאנ ּפָארט טעּפַאק ,טעּפַאק
 -- .ּפָארַא טניר םיׁשֹודק ןופ טולב
 .(ענומָאק ןופ ןלַאפ ןהעָש

 "םורד םוצ, זיוהרָאפניא םעד ייב
 ,דיוב סעלעדנעמ עדייז םעד טייטש
 -- ,םירָפס יד ןָא ,עשטַאילק רעד ןָא
 .טיוט ןופ זיולב ןדער תֹומָש
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 ('הָיוַוַה-םָש רענעדליג רעד רָאנ

 ,ןייש ןיא טדנעלב רעטסיולק םעד ןופ

 - ,היֹעַשי ןופ גנואעז ןייק טשינ

 .ןײרַא טכַאנ ןיא טקוק דחַּפ

 ןקוצ ןוא ךיז ןעיצ סנטָאש
 .ּפָארַא טנַאװ ןוא ףורַא טנַאװ

 ,ןקוק טשינ ןָאק יולָּת רעד ןוא

 .ּפָאק םעד ּפָא קידנעטש יװ טיירד

 הֶנָבל יד קיטסָארפ ןוא ַײנ

 .דָאר ןסייוו ןבלַאה ריא ןיא

 הֵנָּכַס טימ לקניוו סכעלטיא
 .טָאטש רעטיוט רעד ףַא טרעקָאל

 רענייטש רעביא הָנָבל יד

 ,ןייש ןטלַאק ריא טימ םוא טייג
 רענייק רעמ טָאטש ןיא ָאטשינ רָאנ

 .ןייז ׁשדַחמ יז לָאז'ס רע

 .ײמָאלָאק ןיא טַארטסיגַאמ רעד - ענומָאק ('

 ײמָאלָאק ןיא רעטסיולק ןשילוּפ םעד ןופ ץיּפש םעד ףַא

 .הָיוַוַה'םֶׁש ןופ תויתֹוא ריפ יד ָאד ןענעז
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 ָאטעג ןופ ןסַאג ןיא

 ,רעטסניפ ןוא טסיװ ןסָאג ןגיל טנווָא ןיא

 .טניוו םעד טימ ךיז טגָארט עטיוט יד ןופ חיִר רעד

 ,טדניוושרַאפ ןוא טלדניווש רעיוט ַא רַאפ ןטָאש ַא

 .רעטסניג רעקידנענערב יו לַאנקעג קידוװעצירּפש ַא

 ,רעכעד עבֶרָח רעביא ףוא טייג ןרָאה-הָנָבל
 .טנעוו ןוא סַאג רעביא טגיל טלעק עסייוו ַא

 ,טנעה ,רעולעה ענעכָארבעצ יו סנעמיוק ןעשטרַאטס עס

 .רעכעל ןופ ןוא ןטלַאּפש ןופ טכירק דחַּפ רעד

 ןעשטיווק ַא טימ ןטַאר עקידוװעיָאר עטָאר ַא
 .געוו ןרעביא עטיוט רעקיטש עקידנעקניטש טּפעלש
 ,קערש יד סױרַא טקוק רעטסנעפ עטקַאהעגסוא ןופ
 .ןעשטיר שישטנעמ ַא קידארֹומ ךיז טסייר ץעגרע ןופ

 ,רעכעה ,רעכעה ףוא טייג ןרָאה-הנָבל

 ;קיטש ךָאנ קיטש ןגָאי סנקלָאװ רעקיטש ענעסירעצ
 קירב רענעריּפַאּפ ַא רעביא ןדִיי ןעייג עס
 .רעכעמעג עבֶרָח - ןלוש עטנערבעגסיוא רַאפ

 .היַוְל ַא ,הטימ עצרַאװש ַא ,סַאגרעטניה ַא
 .הֵנָּכַס-טױט טרעקָאל ןעלקניוו עלַא ןופ
 -הֶנָבל רעד ףַא ןרַאטש ךָאל-רעטסנעפ ַא רַאפ ןדִיי יירד
 .היוַוַה-םָש ןופ תויתֹוא יד ןַײש ןסייוו ןיא
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 ןטנװָא-רעטניװ

 !תֶבָט שדֹוח ןופ ןטנווָא-רעטניװ עקיטסָארפ ,ָא

 .טלַאק ןוא קירעיורט ןטכייל ןרעטש יד

 ,תובָצמ ענעכָארבעגּפָא יװ טנעו ןרַאטש עס

 .טלַאפ ןוא טילפ לגיצ ַא ,ךיז טלקערב ןעמיוק ַא

 ,טלַאנק ָאטעג ןופ ןרעיומ יד ןיא קינייװניא

 .ןסיורד ןטסוּפ ןיא קידהמיא ךיז טסייר ןעווער ַא

 טלַאטשעג ַא ,ןטָאש ַא יינש םעד רעביא

 .ןסיוטשעג ןוא טקיניײּפעג ןצימע ןופ יוװ טלַאפ

 ,ןעיירשעג ןוא ןענייוועג ןרעלעק עטסיוװ ןופ
 .זיוה ןדעי רעביא הנָבל עקירעיורט יד
 - ,סױרַא סַאג ןיא עטעקַאנ םיתָמ טגייל'מ
 .ןעייוו טרעווילגרַאּפ ַא גנידצלַא ןופ טרַאטש עס

 ,זיולק רעבֶרֶח רעד ןופ ףוא טגייטש ןעגניז עגושמ ַא

 .ןתאלֹוח ןוא ןכורעג םוטעמוא ןופ
 ,ןסַאג יד ןיא רעקידלדיפ ַא טריצַאּפש טוט רעד
 .סיוש ןדעיַא ןיא הנָבל עקירעיורט יד
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 גנילירפ

 ,ןגרָאמ םעד טימ ףוא טייג לסָארד רעד ןופ ןעגניז סָאד

 .ועב רעיולב רעד טילב רעביטש עבֶרָח יד רַאפ ןוא

 ,תמ ַא טניוװ ןיא ךיז טלבמָאב עּפיל רעדעי ףַא

 .ןגרָאװרעד ןלַאה ןיא טרָאװ סָאד טרעוװ רעדיוש ןופ

 ,ןגרָאז ןוא ןייּפ ליפ יױװַא םוטעמוא ןופ טיירש עס
 .תיִט-דּוי ,ווָאװ-תיִט תויתֹוא יד קילב ןדעי ןיא
 - ,סָנ ַא יװ ןגרָאמ םעד טימ טמוק טײהנעגנַאגרַאֿפ
 ?ןגרָאברַאפ גנונעפָאה ןופ ץָארּפש ַא ךָאנ ץעגרע טגיל

 --קילב רענעסקַאװ רעד טרַאטש עיורג ןיא רעמינָּפ ןיא
 -!ןענַאקרַאּפ ןוא רעביטש רַאפ סנטָאש עקירעיורט ָא
 ,קירטש טימ טנַאּפשעגנײא ,טעקַאנ ןדִיי ןעייג עס
 .ןענַאּפשעג ןוא רענייטש ןוא טסימ ןּפעלש ןוא
 --ןענַאלּפָארע ןופ טוט טימ ןענעגער ןכיוה יד
 .גירקעג ןָא ןוא ףמַאק ןָא ,ןיז ןָא ןייגרעטנוא ןַא
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 לקַאטקעּפס ןשטייד ןופ ןטימ ןיא

 לקַאטקעּפס ַא וצ טכַאנייב ףַא ןטיירג ןשטייד יד

 ,טָאטש ןיא סַאג עצנַאג ַא ּפָא ןרַאּפש ןוא

 ,טָארד קיכעטש טימ םורַא יז ןעמַאצ יז
 .לקַאפ ַא יװ לקניו ןיא ּפמָאל ַא ףוא ןלעטש ןוא

 לֹּכַּביִלּכַה הָוביניצַאנ רעד טביירט טנוװָא וצ

 .טלעק ןוא יינש ןיא ,טייק ןוא דניק וצניהַא ףיונוצ

 - ,טלעוו רעד ןיא רעמָאיעג טימ טעװער ךשֹוח רעד

 .לקַאװ ןייק טשינ וליפַא ךיז טיג שטייד רעד

 ,טלַא ןוא גנוי ןטרָאד רעדנַאנופ טדייש רע
 .רעכעד יד ןופ הֹעָר-היַח ַא יװ טרעקָאל ןוא

 ,רעכעה ץלַא לָאמַאסָאװ טרעמָאי ְךֶׁשֹוח רעד
 .טלַאק ןוא טסיוװ ןסָאלשרַאפ זיא למיה רעד
 - ,גנַאזעג ַא לקניוו ַא ןופ ףוא טלַאש םיצולּפ רָאנ
 .גנַאג ןטצעל רעייז ןדִיי ןעייג ןפיל יד ףַא םיִלהּת טימ
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 טרעהעג טָאה סָאװ ,לגני םעד ןופ דיל סָאד

 ןליּפש רעמועלק לסָאי

 .ןקַאאלּפערק בקעי ןופ קנעדנָא םעד
 ןעװעג זיא בקעי ןוא - םֹּת שיא בקעיו
 .("כ ,ה"כ תישארב) שטנעמ רעצנַאג ַא

 ןרָאירעדניק יד ןיא טרעהעג טָאה רע

 ,דירעי-רָאי ןפַא ןליּפש רעמועלק לסָאי
 ,טיווצ ןיא ןענַאטשעג ןענעז רעמייב יד

 .ןרָאלק ןיא למיה ןיא ןעמואוושעג זיא יעלַאּפ ַא

 ןרָאפעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז קרַאמ ןיא

 - .טַײװ ןוא טנָאנ ןופ ןדיוב טימ םירחֹוס ליפ

 ,דַײז ןוא רימשַאק טימ טקעמשרַאפ טָאה עס

 .ןרָאטש ענעּפָא יד רַאפ רעדעל ןוא רעטופ טימ

 רעדיל סרעמועלק לסָאי ןופ זיא רע רָאנ
 .טלעוו רערעדנַא ןַא ןיא ןגָארטרַאפ ןעוועג
 ,טלעווקעג טָאה ןוא םיא םעל ןענַאטשעג זיא ט'שעב רעד
 .רעדירעג-קרַאמ רעד טשיורעג טָאה םורַא

 טַײרדעג ןוא טַײרדעג ךיז טָאה עידעמָאק-ַײרד יד
 ,ןטנַאפעלע עסייוו ןוא ןשרעה ןוא ךעלקישָאל טימ
 ,ןטנַאידעמָאק טריצַאּפשעג טָארד ַא ףַא ןבָאה'ס
 .טַײק ַא ףַא טצנַאטעג רעב ַא טָאה'ס ןוא
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 רעדיל סרעמועלק לסָאי ןופ זיא רע רָאנ

 ,טייוו ץעגרע ןגָארטרַאפ ןעוועג

 ,טייז רעד ייב טייל יד ןעועג טשינ טָאה ןוא

 .רעדירעג-קרַאמ םעד טרעהעג טשינ טָאה ןוא

 :דירעי רעד טקעמשעג טָאה תוריֵּפ עקינוז טימ

 .ןצנַארַאמ ןוא סינ טימ ,ןעלטַײט ןוא ןגייפ טימ

 ןצנַאט ןעמונעג טָאה ןליּפש סלסָאי ןופ ןוא

 .דִיי ןכעלטיא ייב ןביוש יד ןיא ןוז יד

 ,רעדירעג ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא ט'שעב רעד

 ,טלעװ רעד ףַא רעדנואוו טימ טקוקעג טָאה

 ,רעדיל סלגנִיי םעד ןוא סלסָאי ךיז ןיא טרעהעג

 .טלעווקעגנָא עדייב ייז ןופ טָאה ןוא
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 ביורד שידיי קילײה

 ריט רענעכָארבעצ ַא ןופ לדיטשַײב םעד ףַא

 ,ןגָאלשעגוצ הזוומ ַא ךָאנ טגנעה

 ןגָארטרַאפ קַאה סאנֹוׂש ןופ לעוװש רעד ייב ןוא

 .ריטרַאװק ַא ןופ לדליש שידִיי ַא םוא ךיז טרעגלַאװ

 ,ריּפַאּפ-"קַאּפ לקיטש ַא ףַא ןוּבשֶח סרעמערק י'ל?
 - .ןגָאז סטָאג טימ שמּוח סלגנִיי ַא ןופ הֹמָׁש

 --?ןגָארט רעטייוו טציא טָאג ןופ טרָאװ סָאד טעװ רעװ
 .ריצ עטלייוװרעדסיוא יד קלָאפ ןופ זיא ןטינשרַאפ

 לא

 ,ןגָאלשעגסױא שרדְמ"תיֵּב ןופ רעטסנעפ יד
 ,ןכָארבעצ ןוא טעקַאנ שדֹוק-ןורָא ןופ ךעלריט יד
 -- ,ןכָאטשעצ ןוא ןסירעצ עלעטנעמ-הרֹוּת ַא
 .ןגָאלקַאב ךָארב םעד לָאז עס רעװ וליפַא .ָאטשינ

 ,טרעטעמשעצ תויתֹוא ענעדליג יד טימ תוחול יד
 ;ביוטש ןיא ךיז טרעגלַאװ יכֹנָא ןופ ףלַא יד
 ,ביול ןטײרּפשעגסױא ןיא טנעה עקידנכּוד יד
 - ,בוט ַא ןופ לגילפ ַא ,ּפָאק רעד בַײל םענעדליג ןופ
 ,ביורד שידִיי קילַײה ןופ בַײלברעביא רעד
 - ,ריצ יד ןעוועג טשרע ןורָא םעד רעביא ויא סָאװ
 ,ריג סעשֶר םעד רַאפ רֹקִפָה ןרָאװעג ץלַא זיא'ס
 .רעטעּפש םעד רַאפ בױרקַאז ןרָאװעג ץלַא זיא'ס
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 טָאטש ןיא

 - ,ןלַאנק סָאד ףוא טשינ טרעה'ס זַא ,גָאט ןצנַאג םעד

 .םערָא רעוייב רעד שטייד ןופ טשרעה ָאטעג ןיא

 - .םיִרָגּפ ךיז ןרעגלַאװ ןלעוװש עלַא ייב

 .ןלַאפ רעטעלב יד דנַאלרעירַא ןיא .טסברַאה זיא'ס

 - .ןלַאנַאק יד ןעווער רעדניק ןופ ןייועג םעד טימ

 ,רעזַײה-הברּוח יד רעביא ןרעיוה ןעָארק יד

 - רעזַײּפש ַא טָאג זיא שינעפעשַאב רעכעלטיא ןופ

 .ןרעצ וצ ייז רע טיג עטסביל יד ןופ רעבַײל יד

 .ןרעטש טימ ןוא ןדנואוו טימ טילג טנװָא רעד

 ,ןלַאש ןקָאלג-רעטסיולק יד דנַאלרעירַא ןיא
 ,ןלעוש עלַא רַאפ ליורג ַא -ָאטעג ןיא דיל-לסעוו סָאד

 .ןלַארּפ וצ ףוא טשינ טרעה ןסַאג יד ןיא רעלטיה רעד

 ,ןלַאטש ןופ ןוא תוברּוח ןופ ףוא טייג ןייּפ ןופ יירשעג'ס

 .ןלעק טנויוט טימ טגָאלק ןוא טכַאנ יד טיירש'ס ןוא
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 ןעָארק

 טסעּפ ןוא דרָאמ ,רעגנוה ןופ געט ןיא

 ןתעל-תעמ עצנַאג .קירעגנוה טשינ יז ןענעז

 ,ןסערפ ןוא עטיוט יד רעביא ייז ןעייטש

 .טסערפ עטסרעטיב יד ןיא ייז זיא םערַאװ ןוא

 לופ זיא ןסיורד רעד .סעיַאטס ןיא ןעמוק יז
 ןעָאלב עקיטסָארּפ יד .יירשעג רעייז טימ

 -- ,ןעָארק ןופ ןקעלפ טימ טקעדַאב ןענעז
 .לוד ןוא עגּושמ טכַאמ ןעקַארק ןוא ןעיירש סָאד

 --עַײר ַא ןיא ףיונוצ םיצולּפ ךיז ןעילפ יז
 .סַאג ןיא םיגּורה ןגָאװ ַא טריפ ןעמ
 --היוַוְל עצרַאװש ַא יװ ןגָאװ םעד ןטײלַאב יז
 .סַארפ ןטעטרַאװרעד טימ ףוא טרעטיצ טפול יד
 ,טעבעג סָאד לגייפ יד ןופ טקיליװַאב טָאג טָאה'ס
 .טעז וצ ןסע יז עטסרעייט יד ןופ טיג רע
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 ןַאכַאד

 ןוטעג ףרָאװ ַא ױזַא ּפָאק םעד טָאה רע
 .ןעיײרפַאב זייב סעּפע ןופ ךיז ןלעװ טלָאװ רע יו
 ןעיירש עלעה סָאד ןײרַא בוטש ןיא טגנירד ןטנוא ןופ
 .ןוז רעד ןיא ןסיורד רעדניק ןופ ליּפשעג םעד ןופ

 ,גילפ ַא- קילב רעדמערפ ַא ,טרָאװ ַא טקיּפ חֹומ ןיא

 :ןעניז ןייז ןופ םיא סױרַא טשינ וַאכַאד טייג'ס

 ?ןעניפעג ור יד קירוצ לָאמַא ךָאנ ןעמ ןעק ואוו

 ?קילג ןיא םעַט ןליפ ןעד לָאמַא ךָאנ ןעמ ןעק יו

 ,ןענירג ןענַאל ענייש ןוא ,קרַאּפ רעד טילב ןגעקטנַא
 .ןָאה רעד טַײרק רעקידרעּפָאה ַא םַאצ ןפַא ןוא
 - ןָאמ לּפעק ַא ןופ ןעמיוז יװ ,ךיז טישעצ טרָאװ סָאד

 .ןעניר םירבַא עלַא רעביא וַאכַאד טמענ'ס

 ןייש-רעמעד ןטצעל ןיא .ךיז ןצעז טמענ ןוז יד

 :ןעניּפש ןוא סעקשערעמ ,ךיז ןעלרעּפש ןגעװַאב
 ,ןייּפ ןוא דיירפ - רעניד ןוא ,לֹוק סנדעי רערעלק טרעוו'ס
 .ןעניז ןייז ןיא רעפרַאש ךיז טפרַאש וַאכַאד -- ןוא

 ,ףָאלש ,ףָאלש, :רעטומ ַא טגניז תונָכש ןיא .ןטנװָא טמענ'ס

 | ,"ףָאש ןענעז ןרעטש יד
 .ןענירטנַא ןָא ןביוה סנטָאש ,ןלַארטש ,תולֹוק ןוא
 :ןענירעד םיא ןיא ףוא ןעווער יז ,קערש ןוא יירשעג

 ,ןעניז ןייז ןופ םיא סױרַא טשינ לָאמנייק וַאכַאד טעוו'ס
 ףָאלש ןיא ןוא ןכַאװ םייב םיא טימ טימ וַאכַאד טייג'ס

 .ףֹוס ןזיב ןיוש
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 געט ערעזנוא ןופ

 -ןדַײר ןעמענ רָאנ טוט עמ סָאװ ןופ
 ,גירק םעד ףַא ץלַא ףורַא טמוק עמ
 --ןדיירפ ,ןדייל עליטש ערעזנוא ןופ
 .קירוצ גירק םוצ ץלַא ןעמוק רימ

 ןענָאמרעד טמענ עמ .דייר ןלַאפ עס
 ,קעװַא גנַאל ןענעז סָאװ ,טניירפ יד
 לָאמניק ןלעװ סָאװ ,ערעדנַא ןוא
 .געו םעד םײהַא רעמ ןפערט טשינ

 רענייא רעדעי ןוא .דייר ןלַאפ עס
 ,טקירדַאב ןוא טסנרע ךיז טליפרעד
 ןציז ןגייווש ןפיט ןיא טביילב עמ
 .טגיוורַאפ עמַאזיורג רעדליב ןופ

 ,ןגער רעקיטסברַאה ַא טּפיז ןסיורד ןיא

 .רעווש טייקליטש יד טמוז רעמיצ ןיא
 ,ןגער ךיז טמענ עמ ,ריט ןיא ּפַאלק ַא
 .רעהעג ןַײא ןצנַאג ןיא טרעוו עמ

 ,רעמיש ןטַאמ ןיא טמוז טייקליטש יד

 ,לוטש ןיא ןַײא טגיוו ,טגיוו טייקליטש יד

 רעמיצ עצנַאג'ס טרעוו לָאמַאטימ ןוא

 .לופרַאפ עקיטולב סנטָאש טימ
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 ךעּפעט םעד ןיא לגניי סָאד

 טנַאװ רעד ףַא ךעּפעט םעד ןיא לגניי סָאד

 .קירב רעד ןופ סעשטנערַאּפ יד ןָא טרַאּפשעגנָא טייטש

 ,קירק ןוא ןיה ןעילפ לגייפ-רעסַאװ עָארג יד

 .טנַאּפשעג גערב וצ גערב ןופ טגיל ןגיובנגער רעד

 .דנַאל ןטייוו ַא וצ טייג טנָארָאה םייב ףיש יד

 .קילב ןייז טימ םימָי רעביא טלגָאװ לגנִיי סָאד

 - ,קירוצ םיא רעטומ יד טפור רעטסנעפ םענעּפָא ןופ

 .טנַאה עסייוו ריא טדנעלב'ס טײקטרַאצ לפיוו טימ

 -טנַאװ רעד ףַא ךעּפעט םניא לגניי םעד

 .ףיש ןופ ןסײרקעװַא קילב ןייז םיא זיא'ס רעווש יו

 - ,ףיט רעד רעביא ָאזורק ןָאזניבָאר טמוק'ס

 .דנַאר-לזניא םייב ענעכָארבעצ ַא טגיל ףיש ןייז

 .טנַאקַאב טוג לגנִיי םעד זיא לזניא רעד

 .טירט ןדעי ייב ץרַאה ןייז ףוא טרעטיצ עס

 .טינש ַא םיוב ןיא --גָאט ןדעי רַאפ ,געט יד טלייצ רע

 .טנַאװעג ןייז זיא לייפ ַא ,ליה ַא - םייה ןייז

 .דנַארב ַא-- סייה זיא גָאט רעד .טילג ןגיובנגער רעד

 - ,טנערברַאפ ןוא ןסקַאװַאב ,יור - םיִנָּפ ןייז

 .טנעקרעד טשינ ןיוש םייה רעד ןיא רענייק םיא טלָאװ עס

 .טנַאה עסייוו סרעטומ רעד טדנעלב רעטסנעפ ןופ ,עו רָאנ
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 ָאטעג ןיא קירבַאפ-ןפַאלקש רעד ןיא

 .טיור ןוא ןיורב - רעטסנעפ יד רַאפ םיוב רעקיצנייא רעד
 ןענישַאמ יד ייב רעביטש עקיקיטש יד ןיא
 ,ןעניגַאב סַײבנָא םייב ןדִיי יד ןציז
 .טיורב םענעקירט ןופ ךעלקערב ענעַײלק יד ןעַײק יז

 ,טרָאװ ַא ,טרָאװ ַא טלַאפ לָאמַא .ןגייווש ןוא ןסע יז
 .ןעמוטש ַא רעדיוו ןוא ,קילב רעקיטולג ַא
 ,ןעמושז ןוא ןכעטש ייז ,ןעשטוקרעד ןגילפ יד
 .טרָא םעניירמוא ןַא ןיא יװ ךיז ןגָאי ןטַאר ןוא

 .ָארג ןוא רעווש - למיה רעד רעטסנעפ יד ךרוד
 .ןגַײװצ ןוא רעטעלב יד ןיא ןשיור טמענ טניװ ַא
 = ,ןגַײװש סָאד ןוא טולב סָאד טרעמַאה ןפַײלש יד ןיא
 .העָש עדעי טיצ ןוא ךיז טיצ ָאד גנַאל יו

 -- .ליבעג ַא ,יָאװעג ַא ףיוה םעד ןיא טניה ןופ
 .רעביטש עקיקיטש יד ןָא טליפ ךורעג-םיתַמ ַא
 -- ,רעביא ךיז ןעמ טקוק ןקילב עקיטולג טימ
 ,ליטש ןמוומ ןשטנעב ןדִיי יירד

 .טיורש ןופ ןקַאנק ןוא ןלַאנק ַא- סַאג ןופ
 .ןעמושז וצ ןענישַאמ יד רעדיװ ןָא ןבַײה'ס ןוא - ףַײפ ַא
 --ןעמורב ַא ,ןצכולש ַא םיצולּפ - לקניוו ַא ןופ
 .טיוט רעד ןפָאלעגכרוד זיא רעביטש יד ךרוד
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 תוברָח רעביא רעמזעלק לסָאי

 ,תוברָח רעביא לדיפ ןייז טימ ךיז טּפעלש רע
 .ןַאּפש ןדעי ףַא םיא ןטלַאהרַאפ ןעגנונַאמרעד
 - ,ןַאװ טימ לֹופ זיא ןוא רעטסניפ זיא קילב ןייז
 .סעװרָאב ךעלסיפ-רעדניק ןופ רוּפש יד טירש ןוא טירט ףַא

 ,לכיש ַא טסימ ןופ ףוא טבייה ,ּפָא ךיז טלעטש רע
 ,רודיס ַא ןוא שמּוח ַא ןופ הֹמיִש ַא
 - ,רעדיל טימ ּפָא טכליה סַאג יד--!ןטנװָא-רעטניװ ,ָא
 .סנרעטמַאל עקיברַאפ טימ ךעלגנִיי ןעייג רדָח ןופ

 - ,ןטסימ ףַא ביורד םעד טימ ךיז טּפעלש רעמועלק לסָאי

 ,רעיומ רערעטסניפ ַא רַאפ סנטָאש - ןדִיי יירד

 .רעיול רעד ףַא ךיז טכַײלש סָאװ ,הנָבל יד ןכוז יז

 .ןטסיוװרַאפ םעד ,לגרעב םייב ךיז ןפערט סנטָאש יד

 :ןזייב ןופ קערש יד טיירש רעכעל עלַא ןופ
 !ןענופעג ךיז טָאה דַיי ַא ,עז ,עז !דִיי
 ,ןענורעצ זיא דילגָאלק סָאד ,טצַאלּפ ענורטס
 ולא 22 4 .ןזַײלוצּפָא ןטייווצ ַא טמוק ְךאלַמ רעצרַאװש
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 רעטכיד רעד
 .ןענעזייר םהרבַא

 ,קיטכיט ןוא טיירב ,קישיור יװַא ךיז טריפ רע
 .ןָא"ןביוא רעד לָאמעלַא זיא רע זַא
 :ןָאק רעצנַאג ַא ךיז טלמוט םיא םורַא
 .קיטכיל ןוא טניישעצ רעמינָּפ יד ,דיירפ ןוא דיירעג

 -- ,ןטייצרַאפ ןופ תוׁשעַמ ןוא רעדיל ןעגנילק עס
 .זיולק ןיא ןוא רדֵח ןיא ןטנוװָא-רעטניװ יװ
 ,סיוא טײקטנָאנ עשירָבַח ַא טלַארטש רע
 .ןטייוו עכעלרעדנואוו סיוארָאפ ךיז ןענעפע'ס ןוא

 ,טימ ןיא ןעמעלַא טימ רע ןוא ,טשיור ןבעל סָאד
 ,רערעל ןוא רעטעברַא טימ ,קלָאפ טימ טייג רע
 -- ,רערערַאפ ןוא רענעייל טימ ,ךעלדײמ-ּפַאש טימ
 .דיִל שידִיי ןייז טַײלַאב ןכעלטיא ןוא

 ,ןָא ורמוא ןַא טמענ םיא לָאמַאטימ רָאנ
 ;רעטַײװ ץעגרע רָאג ןייז ןלעװ טלָאװ רע יװ
 ,רעטַײש רעקידוועילג ַא-- ןָא ךיז טדניצ רע
 .ןָאט ןוא טרָאװ שידִיי טימ םוטעמוא ףוא טכייל ןוא
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 ךעלעפעש ענדולב יד טכוז ךעטסַאּפ רעד

 -גרַאב םעד ףַא רעמייב יד רעביא ךעטסַאּפ רעד
 ,דלַאװ ןדליוו ןיא ךעלעפעש ענדולב יד טכוז רע
 - ,טלַאש ןוא טפור לפַײפ עברעוו ןייז
 .קרַאק ןייז ףַא ברעַמ ןופ ןָא ךיז טקור ןקלָאװ ַא

 .טניוו ַא ףרַאש ןגָאי טמענ'ס .טכַאנ יד וצ טלַאפ'ס
 .ןגיוצרַאפ רעווש סנקלָאװ טימ טרעוו למיה רעד
 ,ןגיולפעצ ךיז ןטסענ יד ןופ ןענעז לגייפ יד
 .דניק ַא טפיול רעדלעפ רעביא ןריולרַאפ

 - ,טירטנונעג ןוא דיל-לסעוו'ס ןטייז עלַא ןופ

 .הטיחש רעד וצ ןדִיי הדֵע ןַא טביירט עמ

 !עטינ ,עטינ ,טשינ רָאט עמ :לֹוק סעטַאט ןיימ

 .טולב ןסיגרַאפ וצ ןטָאברַאפ טָאה הרֹוּת יד

 ,הטימ עצרַאוװש ַא -גרַאב םעד ןופ ןטָאש ןיא
 .תויוַוְל ךָאנ תויוַול ,גוצ רעקירעיורט ַא
 ,תויַח סעדרָאה ןגָאי ןטייז עלַא ןופ
 .עטילגעצ ןוא עקירעגנוה ןגיוא ןענערב עס

 ,ךורג ַא שיילפנשטנעמ ןופ ,טרעקַאלפ "ןעמיוק , רעד
 .ןקוצ ןוא ךיז ןעלּפַאצ סנטָאש תויָלּת יד ןופ ןוא
 - .ןקוק טשינ ליװ ןוא ּפָאק םעד ּפָא טיירד-- יולּת רעד
 .ךולפ טימ ןוא הללק טימ--טלעוו עצנַאג יד
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 קילגמוא-טלעוו

 .רעביטש יד רַאפ טרעיוה קילגמוא-טלעוו
 ,סיורג ןוא ליוה ןעשטרַאטס רעמייב יד
 ,סיוא ןוא ןַײא ןעייג ןשטנעמ יד
 .רעביטש יד רַאפ טשינ רָאג ךיילג

 .רעבירג רעטיול ןוא טסיװ - ןטרָאג רעד
 ,דלעפ ןרעביא ןעשטּפָאט רענלעז ייווצ
 ,טלעק עפרַאש ַא טגָאי חרזִמ ןופ
 .רעבירג יד רעביא ןוַײרק ןעָארק ןוא

 ,למיה ןפַא סנכייצ - טנװָא ןיא
 .טנעוו רעביא סנטָאש עשיטסַאטנַאפ
 -- ,טנערב ןוא טילפ ןרעטש ַא
 .למיה רעד ןָא ךיז טדניצ עס

 .רעביטש יד רַאפ טרעיוה קילגמוא-טלעוו

 .טניר רעטסנעפ יד רַאפ ןגייווש ַא

 דניק ריא טימ ךיז טגָאי רעטסעווש ןיימ

 .רעבירג ןוא דלעפ רעבירַא

 ,קענַאג ַא ףַא ןדִיי הדֵע ןַא

 .ּפעק יד רעביא ןייש-הָנָבְל

 ּפערט ןריפ'ס .טרעקַאלפ ןעמיוק ַא

 .קענַאדיַאמ ןוא וַאכַאד ןייק

 - ,עיַאטס עצרַאוװש ַא - ךייט םייב ףליש ןופ

 .יירשעג טימ טרעטיצרַאפ טפול יד

 יינש ןסַאנ ןיא .טנערב למיה רעד

 .היוול ענעגייא ןיימ טדניוושרַאפ
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 גרובוניג לואש

 .י 'א לאּומְש ,הֹלעָמְו ֹומכִׁשֹמ

 --גרובוניג לואש - רענייז ןעמָאנ רעד ןיוש
 ,ןדִיי תורֹוד ןופ טייקנביוהרעד ךיז ןיא טגָארט
 ,ןענָאפ ענעדליג יד ןופ הרּוש יד - טנָאמרעד ןוא
 ,ןענָאקלַאב ףַא ןלַאב עטנוב טימ ןרעיומ
 ,ןדירעי ןוא םיִרָחסִמ ,רעזייהרָאפניא עטיירב
 .לוויטש עטצוּפעג ןוא הרֹוחס ,הרֹוּת

 ,ןגיוא יד ןוא םיִנָּפ ןפָא ןייז טנייה
 - דיר עמערַאװ יד ןיא ענייז טייקטסעפ יד
 - .טײקטלצרָאװעגנײא טימ ַײװ ַא טיג עס
 --ןגַײב טשינ ךיז םענייק רַאפ טלָאװ רע יװ ןוא
 קערש ןָא ןוא רערעכיז ַא רע טייג
 .געוו ןטייוו ןיא ליצ ןטמיטשַאב ַא וצ
 גרַאב ַא ןופ סירּפָא םייב םיוב ַא
 .קרַאטש ןוא טסעפ ,דרע רעד ןיא טלצרָאװרַאפ

 זיולב רעכעה לסיבַא זיא סָאװ ,רע ןוא

 סיורג ןוא ךיוה ךיז טבַײהרעד ,סקואוולעטימ ןופ

 .רעכעה ,רעכעה ןוא ּפָאק ַא טימ עלַא רעבירַא
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 טרָאװ ןופ ןַאמ רעד

 ןַאּפש ןוא ךייה רעטקערטשעגסיוא ןייז ןיא
 לעטש רעצלָאטש רעד ןוא ןעוסיוא סָאד ןַארַאפ ןיוש זיא
 ,לעפַאב ַא זיא טרָאװ ןייז סָאװ ,םענייא ןופ
 ,ןיק רעטסעפ ןייז ,ןרעטש רעכיוה ןייז טנייה
 ,ןירג ךעלָארג ,םיא ייב קילב רענעּפָא רעד
 -- ,ןיד ןוא ףרַאש ,ןּפיל עטסערּפעגפיונוצ יד ןוא
 .ןַאלּפ ןטמיטשַאב ַא טימ םיא ייב ןייז טלָאװ ץלַא יו

 .ןַאלק רעצנַאג ַא םיא טימ טייג'ס ןוא ,טייג רע

 טייל ןעייג עס :ט'שער ןוא טשיור םיא םורַא

 ,טייז ןוא טייוו רעדעי ןופ ענעסיוטשרַאפ

 םָארטש ןצנַאג ַא ךיז טימ טריפעג טלָאװ רע יװ ןוא

 .םֹוהּת וצ םֹוהֹּת ןופ ענעבירטעג ,עטלגָאװרַאפ

 ,טרָאיַאב ןוא סייוו ,טדער ןוא טייטש רע זַא ןוא
 -- ,טרָאװ סכעלטיא טרעוו
 ,קיטש קיאילג ַא-- עטסטנעָאנ סָאד ,עטסטוושָּפ סָאד
 קירב ַא טרעוװ ןוא ,טבייהרעד ןוא טמערַאװ סָאװ
 יורג ןוא זייוו טסקַאװ ,טסקַאװ רע .קילג ןטפָאהרעד-גנַאל םוצ
 ,יװַא ,טרָאװ ןדעי טימ ,טָארט ןדעי טימ
 טלַאטשעג ןייז ךיז טבייהרעד ךס ַא קלָאפ ןשיװצ זַא
 .דלַאװ ןטכידעג ַא ןיא במעד רעטגייווצעצ ַא יו

206 



 ןירעצנעט יד

 - רעַײהעגמוא ןַא - בַײל ןוא טנעה יד טימ ךיז טָאה יז
 ,לבריוו ַא ןיא ןבעגעג זָאל ַא ױזַא
 לברימ ןסייוו ַא ןוטעג ּפַאכ ַא טניוו ַא טלָאװ'ס יװ
 .רעַײּפ רעקַאלפ ַא ןיא ןזָאלבעצ םיא ןוא

 .רעַײש רעקידוװעמַאלפ ַא -לַאו רעצנַאג רעד

 ,טרָא םוצ טדימשעג ןעמעלַא טָאה טײקמערַאװ ַא

 .רעַײפ ַא וצ טדימש ןשינעפעשַאב-בוטש עמוטש יו

 ,רעיאג ַא ,לגיופביור רעקידװעַײרש ַא -יז ןוא

 .רעַײּפ םעד טימ ןעדנואוושרַאפ ,קעװַא זיא גנידצלַא זיב

 ,דרָאקַא ןַא ןבעגעג ץעז ַא טָאה םיצולּפ רָאנ
 .רעַײרפ לסיבַא טליפרעד ךיז טָאה רעכעלטיא ןוא
 ןשיור ןבױהעגנָא ןבָאה ןטייז עלַא ןופ
 ,ןשיוט ןוא ךיז ןטייב ,לגייפ עטײרּפשעצ
 .רעַײפ םעד טימ ךיז סיוא ןשעל ןוא ךיז ןצעז ןוא

 רעטַײש ַא יװ ןגעלעג זיא סָאװ ,יז רָאנ

 ,ןעמַאלפ יד רעטנוא ענעשָאלעגסױא ןַא

 ,ןעמַאזוצ ץלַא טימ ןוטעג בַײה ַא ךיז םיצולּפ טָאה

 ץנַאג ןוא טסעפ טָאה ןוא ,טעסערטעגּפָא ךיז

 ,רעטַײר ַא דָאר ַא ןיא יװ ,ךיז ןוָאלעגקעװַא

 .ץנַאט ןטַײנַאב ַא ןיא ,רעטַײװ
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 רעדניק עריא ףַא טגָאלק לחָר רעטומ יד

 .רעטיצ ַא ךרוד טייג בַײל ןייד ךרוד ןוא - רעפישט ַא

 ,גנַאב ןוא ט'רעַצ'רַאפ ,ןוויואכלַאק ןופ יוװ םיִנַּפ ַא

 --.גנַאל ןוא גנע רעקנוב ַא -- .עקיטולג ןגיוא יד

 .רעטיוועג ןָא ךיז טקור'ס ןוא ,טסברַאה זיא'ס

 ,רעיױט םעד ייב טרעקָאל רע ,שטייד-הָזבינ רעד
 .טנערב ןוא טירט יד טירב טכילכֹוז ַא- ךַאד ןדעי ןופ
 - ,טנעוו יד ייב ןטָאש םעד ןיא ךיז טרַאש רעטסעווש ןיימ

 .רעיומ רעטצעל רעד זיב זיא סַאג יד טייוו יו

 .רעיורט רענמוס - רעטסנעפ ןוא ריט עלַא ןופ
 - .ןטעלעקס ןוא םיִתָמ עּפוק ַא םַאצ םייב
 ,ןטערטּפָא טשינ ןליוו ,ןוַײרק ןעָארק יד
 .רעיױל רעד ףַא רעכעל יד ןיא ןטַאר עטָאר ַא

 ,ןקָאלג ןעגנילק טרָאד ,דנַאלרעירַא ןיא ,טייז רענעי ףַא
 - .םורַא יירפ ןוא קנַארפ ןטרָאד ןעייג ןשטנעמ ןוא
 - .םוטש ןוא קירעיורט ךיז טרַאש רעטסעווש ןיימ
 .ןקָאטש ןוא טנעוו עלַא ןופ טכירק רַחַּפ רעד

 .ןזָאלב ןעוט ןטניוו עטלַאק ןוא ,טסברַאה זיא'ס
 .קירב רעד וצ ךָאנ טייוו זיא'ס .ךיז טרַאש רעטסעווש ןיימ
 - .קילב ריא טימ יז טקרַאטש יז - טייז רעד ייב לרעטכעט ריא
 .ןזָאלעצ ךיז טָאה טניה סעטַאשט טימ טָאטש ןיא טכַאנ יד

 ,רעדנילב ןיא ,שינרעטסניפ רעָארג ןיא ,טכַאנייב
 .גָאר וצ גָאר ןופ טייג יז .לחָר רעטומ יד
 -- .גָאלק ַא טָאטש ןיא ףוא טייג 'ס .יירעסיש ַא
 .רעדניק עריא ףַא טגָאלק ןוא טנייוו לחֶר רעטומ יד
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 רעדיל עטצעל
 ּב





 בוטש סעטַאט ןיימ

 געוו םייב דלַאװ ןיא בוטש סעטַאט ןיימ
 .ןגיובעגנייא ןוא ןיילק זיא
 געט ענרעדליג יד טימ טרָאד טגיל רעמוז רעד
 .ןגיוצעגסיוא לעוװש רעד ףַא טיירב

 ,טנעוו יד םורַא טרעפוק ןוא ןטעב יד

 ,ןרענעפַאש ןוא לטעבקנַאב סָאד

 ,טמענרַאפ בוטש עבלַאה ַא -שיט רעד

 .ןרעטש טימ לופ בוטש יד זיא טכַאניב

 דלעפ עמירָא לקיטש סָאד טנרָאפ ןופ
 -טעמורַא רעמייב עכעלטע יד טימ
 ,טלעוו עצנַאג ַא - רעדורב ןיימ ןוא רימ רַאפ
 .טעמוא םעד בוטש ןופ ןביירטרַאפ ייז

 ,בירט ןעיסָא רעד ןָא ךיז טקור'ס זַא רָאנ
 ,רענעלק ןוא ןיילק טרעוו גָאט רעד ןוא
 בוטש סעטַאט ןיימ םורַא ףוא ןרעה
 .רענעה ענרעדליג יד ןעיירק וצ

 םורַא רעמייב יד ןביילב קידייל ןוא

 ,עכירטס רעד רעטנוא ןטסענ יד ןוא

 ,םוטש ןוא ליטש-- רעטסנעפ יד רַאפ סנגרָאמ יד

 .ןכירק םירעװידַײז טימ ןעמענ ייז

 ,ייַנֵש ַא סיוא טלַאפ טכַאנ ענרַאמכ ןייא
 ,ןסַײװ ןיא ףוא טילב דלעפ סָאד
 טנַאה עָאלב ַא סיוא טקערטש ןגרָאמ רעד
 .ןסַײר ןטילב יד טמענ ןוא
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 ,זַײא טימ ךעלבַײש יד טעװָאקרַאפ רעטניוװ רעד
 .רעגנע ןוא רענעלק טרעוװ בוטש יד
 ,זיירג ןוא ָארג ןוא ץרוק טרעוו ךָאװ יד
 .רעגנעל טרעוו טייקענמוס יד

 טכַאנ עסייוו יד ךיז טגנילקעצ לָאמַא רָאנ
 .ךעלקעלג-ןטילש טימ לעווש רעד רַאפ
 טכַארבעג טָאה דלַאװ טייז רענעי ןופ ןכָש רעד
 .ךעלקעב עשרעדניק יד ףַא דיירפ יד

 ץלעּפנּפָאש ןטיירב ןיא ןכָש רעד
 .ןרָאפ וצ רעדניק ןוא בַײװ טימ טמוק
 ץליהעג שירפ טימ טקעמשרַאפ בוטש יד
 .ןרָאי עקילָאמַא ןופ תוׂשעַמ טימ ןוא

 דלַאװ קידװעגניז ַא-- בוטש עניילק יד
 -- ,ןלָאט ןוא ךייט ןוא גרַאב טימ
 טלַארטש ּפמָאלצילב רעד ,ןעילג ןכעלב יד
 .ןלָאטשירק יד ןעלקניפ'ס ןוא

 קעה םענעפרָאװרַאפ ןיא ,רעטניוו ןטימ ןיא

 .ןגיובנגער ַא בוטש רעד רעביא

 געט ענרעדליג יד טימ רעדיוו טגיל רעמוז רעד

 .ןגיוצעגסיוא לעװש רעד ףַא טיירב
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 טָאטש רענעטינשרַאפ טשינ ןיימ ןופ דיל סָאד

 - ,טָאטש ענעגייא ןַא טיובעגסיוא רימ בָאה ךיא
 ,ןעמָאנ ריא טימ עדעי ,ןסַאג יד טגיילעגסיוא בָאה
 ,ןעמָארק יד ןוא זױהטָאר םעד טימ ץַאלּפגניר םעד
 .דָאר ַא ןיא ןטימ ןיא קרַאמ םעד טימ ןוא

 טלעטשעגפוא ךיא בָאה ,לקניוו ַא ןיא ,ץַאלּפגניר ןיא
 .ןקָאלג טימ ןוא רעגייז ַא טימ םערוט ַא
 ,ןקָאטש עלַא רעביא ןלַאפ ןהֹעָש יד
 .טלעק ןוא ץיה ןיא ךַאװ רעטכעוו ַא טלַאה ןביוא ןוא

 ,ןענױשרַאּפ טצעזַאב ךיא בָאה טָאטש רעד ןיא ןוא
 ,ערעדנַא ןוא ;ןָא זייוודניק ןופ ןעק'כ סָאװ
 ןרעדנַאװ ןיימ ףַא טנגעגַאב בָאה'כ סָאװ
 .ןעניולּפ ןוא גרעב רעביא ,םימָי ןוא טעטש יד רעביא

 "ןענָאפ ענעדליג יד ןוא םיריבג יד ,בָר םעד

 .לוש רעכיוה רעד םורַא טצעזַאב ךיא בָאה

 - ,לופ רענרעל טימ טרָאד ןענעז ןעזיולק יד

 .ןענָאקלַאב ןופ ךיז טגָארט הרֹוּת ןופ גנַאזעג'ס

 סרעמערק יד ןוא תוכָאלמ-לעַּב ,םירחֹוס יד

 - קרַאמ ןיא ןוא ;ץַאלּפגניר ןיא טצעזַאב ךיא בָאה

 -- ,גרַאװנסע ןוא סקעבעג ,סנירג טימ סנרעציז יד

 .סרעמע ןוא ברעק ןטכַײל ןסביוא ענעדליג טימ
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 -- ,םידירעי יד רַאֿפ ץַאלּפ רעד ךיוא זיא ןטרָאד
 .ןטנַאק עטייוו ןופ דייר טימ ןשיור רעזַײהרָאפנײא יד
 ,ןטנַאװעג ןוא רעדעל ,תואּובּת טימ טקעמשרַאּפ'ס
 .םידיגנ רעגרעבמעל טימ ןוא םירחֹוס עטייוו טימ

 - ןטנַאפעלע ןוא דרעפ ,ןשרעה טימ - עידעמָאקי-ַײרד יד

 ,טָאטש עצנַאג יד - ריא טימ ןוא ,טַײרד ,ךיז טַײרד יז

 -- ,טָארד ַא ףַא םוא טריצַאּפש רעכַאמנצנוק רעד

 .ןטנַאידעמָאק יד ןופ רעטדימשעגוצ ַא טייטש םלֹוע רעד

 ,ןעמַאװצ רימ ,רעמועלק לסָאי ןוא ךיא רָאנ
 .טָאטש רעד רעטניה טקוררַאפ ךיז ןבָאה רימ
 ,דָאס רעקידעקעמש רעד ,ךייט רעד זיא ָאד
 .ןעמַאטש ערעווש ענייז טימ דלַאװ רעד ,גרַאב רעד

 ןגייווצ יד ןיא טלשַאר רע ,דלַאװ ןיא טניװ רעד

 ,רָאי ןופ טייצ רעדעי ןיא גנַאזעג סָאד ונוא טגנערב ןוא

 ,רֹואיֵּכ ןיא רעמעד םעד ןופ ןעכָאּפ סָאד

 .ןגייווש םעד ןיא םערוטש םעד רַאפ גנונַאּפש יד

 -- ,ענורב ןוא בוטש רעונוא ךיז רימ ןבָאה ָאד
 ,שירפ ןוא ליק קידנעטש זיא ָאד רעסַאװ סָאד

 --.שיט ןופ ּפָארַא טשינ לָאמנייק טייג ץלַאז טימ טיורב ןוא
 .ענומָאק ןופ םערוט ןּפַא דיל ןייז טיצ רעטכעוו רעד
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 ןעניואוו סָאװ ,טייל ערעזנוא ךיז רימ ןבָאה ָאד
 - ,ט"שעב רעד לֹאָרׂשִי 'ר :תונָכש ןיא זנוא טימ
 - ,טשערד ןוא טדיינש ןוא טבָארג ,ןטרָאג ןייז טָאה רע
 .ןענױשרַאּפ-דלַאװ עדנַאב ןייז טימ שובָאד ןוא

 ןעניואוו ןעוט תונָכש ןיא זנוא טימ
 ,בַײל ינַאמ ןוא בַײל הׁשֹמ ןוא ,רעגניז רעדָארב יד
 ,ביול ןוא דיל ןייז טימ השֹמ םֶהָרבַא ןוא
 .ןעניורק ענעריּפַאּפ ןיא רעליּפש-םירוּפ יד

 ןעמוק יז ,טַאלבנעזור ,קינלָאר ,ןייבשריה ץרַּפ ןוא

 - .ןלימ ערעייז רעסַאװ םעד ייב ןקוקַאב

 ,ןליטש עלַא ןופ ףוא ןעגניז ַא טייג עס

 .ןעמורב ַא ןוא ןגָאלק ַא - תֹוצח וצ טכַאנייב

 ריביס ןופ ןטייוו םעד גנַאג ןייז ףַא קיווייל ןוא

 רעבירַא ןייש-הָנָבל - .ּפָא ָאד ךיוא טערט

 - ,רעביטש יד ןופ רעכעד-לדניש ןוא-ךעלב יד
 .ריט רעדעי ַא רַאפ קעלפ-טכיל רעסייוו ַא

 - ןלענַאליװ ,סָאדנָאר ענייז טימ סעלעיעל ןוא

 !טכַאנ עטוג ַא ,טלעוו ,ריד טכַאנ עטוג ַא
 ,טכַאװ ןוא טיה םערוט םעד ףַא רעטכעוװ רעד
 .ןלעה ןוא ןקיטכיל רעביטש עלַא ןוא
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 געוו ןופ רעהַא טרָאפרַאפ טייצ וצ טייצ ןופ

 .רעדירעג ץנַאג ַא טרעוו עס- ,עלעדנעמ עדייז רעד

 ,רעדיל טימ ןוא תוׂשֹעַמ טימ - ןטנווָא יד

 .קעו עלופ ךעלדנער ןעילג רעדניק יד רַאפ ןוא

 ,םַאכ רענַײרקוא רעד ןוא לױּפ רעד ,שטייד-הָוביִנ רעד
 ,ןטינשרַאפ ץלַא ןבָאה יז ,טנַײמעג ןיוש ןבָאה סָאװ
 - ,ןטימ רעזנוא ןיא הָטילש ןייק טשינ ןבָאה יז
 .םִי רעד יוװ טמערוטש ןוא טגניז ןוא ,קיביײא זיא טָאטש ןיימ

 :סעיצַאירַאװ

 ,םַאטש ןייז ןופ םיפּמוש יד טימ ןעמַאזוצ שטייד-הָוביִנ רעד

 :רעדָא

 טלַאשעג ןוא טלבויעג טָאה סָאװ ,שטייד-הָוביִנ רעד
 ,ןטינשרַאפ ץלַא ןיוש טָאה רע ,טנַײמעג טָאה ןוא
 -- .ןטימ רעזנוא ןיא טשינ הָטיִלש ןייק ןתֶמָא ןיא טָאה רע
 .דלַאװ רעד יװ טמערוטש ןוא טגניז ןוא ,קיבײא זיא טָאטש ןיימ
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 ביוש ןיימ ןיא טּפַאלק רעמועלק לסָאי

 ביוש ןיימ ןיא טכַאנייב טּפַאלק רעמזעלק לסָאי

 :ןעור טשינ רענעלעג ןפַא ךימ טזָאל ןוא
 ןעוט סָאװ טייל רעײמָאלָאק יד ןעוט סָאװ
 ?ביורד ןשימייה םענעבילברַאפ לסיב ןטימ

 ?גָאט ןקיטכענ ןופ ןבילבעג זנוא זיא סָאװ
 ?ןקילג עשידִיי יד ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ ,יוא
 - ,ןקירב ענעריּפַאּפ רעביא ןַאגעג ןענעז רימ
 .גָאי ַא ןבעגעג םערוטש ַא טָאה לָאמַאטימ

 -!ייו ןוא זיא דניו זַא - ,גָארט ַא ןוא גָאי ַא
 -- .ןדנואוושרַאפ ןוא קעװַא ןענעז טעטשלטעטש יד
 ,ןדנוצעגנָא גָאט םענרעדליג ַא טָאה ןוז יד
 .יינש םניא ךייט ַא ךיז טָאה טזָאלעגסױא ןוא

 ,למיה ןקיטכיל ןופ רענוד ַא יװ ,םערוטש רעד
 .ןיואוו סטָאג ןסירעגסיוא לצרָאװ ןטימ טָאה רע
 ןיורק ענעריּפַאּפ ַא ,ןעמָאנ ַא ןבילבעג
 .למיש ןסייוו ןפַא דִוָד-ְןֶּב ַחיִׁשָמ ןופ
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 ,ןַײדליג ייווצ רַאפ עלעגיצ ַא טימ הֹׂשֹעַמ ַא
 ,דירעי םעד ןופ טגנערבעגמײהַא טָאה עטַאט רעד סָאװ
 טילפ סָאװ ,עװַאּפ רענרעדליג ַא טימ דיל ַא
 .ןילַא ,טנלע טציז סָאװ ,םעד וצ םיִמַי רעביא

 ,געו ןיא רעלטעב ַא ןוא רעדירב ריפ טימ הֹׂשֹעַמ ַא

 -- ,ןרָאװעג ןריולרַאפ זיא סָאװ ,הֹּכלַמ-תַּב ַא טימ דיל ַא

 ,ןרָאי ןוא תונָבל יז טכוז ךלֵמדְוָּב רעד

 .קעה ַא ןיא ןלַאפרַאפ ץעגרע ןיילַא טרעוו ןוא

 ביוש ןיימ ןיא טכַאניײב רעמזעלק לסָאי טּפַאלק טציא

 :ןעור טשינ רעגעלעג ןפַא ךימ טזָאל ןוא

 ןעוט סָאװ טייל רעײמָאלָאק יד ןעוט סָאװ

 ?ביורד םענעבילברַאפ לסיב ןקיזָאדמעד טימ
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 טכַאלש ןופ קירוצ

 רעביאנגעקטנַא טנַאװ רעד ןופ ןטָאש רעד

 טייז רענעי ףַא טייוו .רעטסנעפ ןיימ טנענעג

 טַײרעג ןיא .ןגייווש ןיא ןוז יד טילגרַאפ

 .רעבירג ןוא גרעב רעביא םיִנּורַה טימ עדרָאה ַא

 - רעביטש יד ןיא רעבייוו ןוא ןליבסנַאמ יד
 ימ רערעווש ןופ גָאט ַא ךָאנ ןציז יז
 יִלֹג ןטייוו ןיא .ּפוז טימ טיורב םירָא ייב
 .רעביפ ןיא סיוא טייג ףָאש ענדולב הרוש ַא

 .רעביטש יד ייברַאפ ןייבעג ןופ ןּפַאלק סָאד

 .טניוו ןיא שיילפ ןוא טולב ןעיור ןופ ךורג רעד

 - ,טניה עקידנעכוינ ןופ טַייקיריג יד
 .רעבירַא גרעב יד רעביא טדניוװשרַאפ טַײרעג'ס

 .הנָבל יד ףוא טייג'ס .קידיײל ןרעװ ןסַאג יד
 ,טנַאװ רעטסיװ ַא טימ ןעמיוק רעקידנצרַאטש ַא

 .טנַאה ןיא טנַאה ןסַאג יד רעביא ךיז ןּפעלש יז

 .ענָאזַאװ רענעקירט ַא טימ רעטסנעפ ַא - יז ךָאנ

 .ןלַאנַאק יד ייב ךיז ןגָאי ןטַאר יד

 .טימ ןיא םוטעמוא-- רעטסנעפ עקירעיורט סָאד

 טיג ןוא טנַאה ַא טכַאנ רעד ןיא ךיז טזיײװַאב'ס

 .ןלַאפרַאפ ןעוועג ץלַא ןיוש טלָאװ'ס יו ,ךַאמ ַא ױזַא
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 טכַאנ ןייק טשינ ןוא גָאט ןייק טשינ
 .די הירַכז ,הֹליֵל אלו םֹוי אל...דָחֶא םֹוי הָיָה

 ,דנַאר'חַרָוִמ םעד ייב למיה םעד ןופ ןכיילב סָאד
 .בוטש ַא ןיא ץעגרע ךיז טנייוועצ דניק ַא
 --ּפולס ַא ןופ ןטָאש רעד טגנעה רעטסנעפ םייב
 .טנַאװ רעד ףַא ךיז טגיוו םיִׁשֹודק טימ הִיְלּת ַא

 !דנַאל ןיימ ןופ ןפרָאװרַאפ ןיב ךיא טייוו יו
 --.טורפ רעד טציא טרָאד טשיור ןוא טמיווש רעטױר ַא
 -- .טולב סנּפָארט עצרַאװש ןפירט ןביוש יד
 .דנַארב ןטיור ןיא טייטש יז ,םייה עטייוו ןיימ עז ךיא

 .ןייוו ןצרַאװש טימ טמיוש רע ,סֹוּכ-שּודיִק סעטַאט ןיימ
 .טנעו ערעטסניפ רעטניה ןברַאטש ןענייוועג
 ,טנעקרעד טשינ םענייק ןופ סיוא טייג רעטנלע ןַא
 .ןײרַא טרָאד ךיז רעװ טרַאש ריט ןופ טלַאּפש ַא ךרוד ןוא

 ,יירשעג ַא טימ ףוא ךיז טּפַאכ לגיופ ַא

 ,טנירעצ דרע'רד ףַא ךיוה-ןגרָאמ רעסייוו רעד

 -- .טדניוושרַאפ רימ רעטניה רעדורב ןיימ ןופ ןטָאש רעד

 .ייו ןדליוו ַא טימ ןסקַאװ םירבָא יד

 .טכַארט ןיא דָלװ ריא טימ ןרעניוועג ַא ץעגרע טברַאטש'ס
 ,דַאשט ןקידשוּפיע טימ טצעז 'ןעמיוק רעד
 -- .טַאנַארג ַא ןופ שטשיװסעג ַא טימ ףוא טסייר טפול יד
 .טכַאנ ןייק טשינ ןוא גָאט ןייק טשינ זיא סָאװ ,גָאט ַא ןָא טמוק ס
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 למיה םעד ףַא סנכייצ יד

 -למיה ןפַא סנקלָאװ יד ןיא רעטייר רעד

 ?הרוׂשב ַא רַאפ רע טגָארט סָאװ ןוא רע טגָאי סָאװ

 למיש ןעָארג םעד ףַא גנוטלַאה עפייטש ןייז

 .הרּובג רעזייב טימ ןוא טעּפמיא טימ לופ זיא

 ,למיה ןפַא סנקלָאװ יד ןיא סנכייצ יד

 - .ןמיס רעטוג ןייק טשינ לָאמנייק ןענעז יז

 ,ןעמיטש טנויוט טימ טשיור רעטייר םעד םורַא טניוװ רעד

 .למיטעג ןוא ןעיירשעג טימ לגייפ ןעילפ'ס ןוא

 ,למיש ןעָארג ןייז ףַא רעטייררערטסיב רעד

 .ןענַאל יד ןופ רעמעל עסייוו יד טנָאי רע

 ,למירד ןיא טגיל רע ,גרַאב ןפַא ךעטסַאּפ רעד

 .ןענַאק ןוא סעטערָאק יד טרָאד ןעייטש קידייל ןוא

 ,למיה ןפַא סנקלָאװ יד טסיירעצ ץילב ַא
 .ןעמַאזוצ קערש ןופ ךיז ןעילוט רעמעל יד
 למיג ַא יװ ןקלָאװ ַא -ייז רעביא רָאנ
 .ןעמַאלפ ןיא רענעדנוצעגנָא ןַא ףוא טייג
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 טרעטשעצ ןטסעפטנורג ןרעװ ס ןעװ ,טייצ ַא

 ,ןגָאז יז .סעקילרַאק רעריפ ןופ רֹוד ַא
 .ןעניד וצ קלָאפ םעד זיולב ןסיוא ןענעז יז
 ,ןעניז ןיא ךיז רָאנ ייז ןבָאה-- ןעוט ייז סָאװ ךָאד
 .ןגָארט וצ טּפַאשרעריפ ןופ ןיורק יד יװ ןוא

 ,ןטעב ַא ןוא ןטרַאװ ַא- םוטעמוא ןופ
 .ןגָאלק ןוא ןייוועג ַא טימ ףוא טייג טױט ןופ לָאט רעד
 ,ןגָאטרַאּפ זיב ןציז ןוא ,טעּפש ןציז ייז ,ייז רָאנ
 .ןטעקנַאב ןוא ןזיומש ייב ךיז ןייגליואוו ןזָאל ןֹוא

 ,ןעלדיל סרעגניז יד ןוא ,ןצילב ןּפמָאל יד
 ןושָל ןיא ךיז ןביא טלָאװ רעכעלטיא יװ ,טדער עמ
 ןשָארג םעד רעקיצניװ ןבעג לָאז'ס רעװ ,ךיז טגניד עמ
 .ןשָאלרַאפ טרעו ןבעל רעייז סָאװ ,יד רַאפ
 ,ןעלדיז זיולב טלעפ'ס ןוא ,טָא-טָא ,דייר עברַאה ןלַאפ עס
 ,טרעטשעצ ןטסעפטנורג ןרעוו'ס ןעוו ,טייצ ןיא
 .טרעוו ןדעי ןריולרַאפ טָאה ןבעל'ס ןוא
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 ָאטעג ןופ ןרעיומ יד ןשיוװצ

 - .גָאט וצ גָאט ןופ רעקיצניװ ןרעװ רימ
 ,רעיורט ןטסיװ טימ -- רעטסנעפ עטצעזעגסיוא יד
 .רעיומ רעביא רעיומ ןופ טנעװ יד ףַא ןכירק יז
 .גָאװ רעצנַאג ןייז טימ טקירד ,טקירד רעיורט רעד

 ,גָאר ןדעי ףַא טכעש ןוא טסיש אנוש רעד
 - .רעיוט ןופ סױרַא יפ יװ ןדִיי ןריפ ןענַאב ןוא
 רעיול רעד ףַא ןעלקניוו עלַא ןיא טגיל דחַּפ רעד
 .גָאי ַא ןצימע ךָאנ לייוו עדעי ךיז טיג ןוא

 ןעייוו םיצולּפ טגירק ענידִיי עקידנגָארט ַא

 .גָאלק ַא ףוא טייג םוטעמוא ןופ .סַאג ןטימ ןיא

 ,ןעיירשעג לופ ןרעוװ רעטסנעפ עטצעזעגסיוא יד
 .קָאלג םערוט ןופ ּפעלק עזייב ןלַאפ'ס ןוא

 ,םולס ַא ,בוטש ַא ,םיוב ַא ךיז ןעיירד טמענ'ס
 .בורג ןטסיװ ַא םורַא םיִׁשֹודק טימ הָיְלּת ַא
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 דלַאװ ןופ דנַאר םייב

 --ןגעז ןוא קעה עטיירב יד טימ סרעקעה יד
 ,ןקילב ערעייז .רעצרעה עטרענייטשרַאּפ טימ םיִנָלֹוַ
 --ןקימ עקיטפיג ,ןעמַאטש-רעמייב יד ףַא ןעגנעה ייז
 .ןגער ןוא טניוװ-- רעטיוועג ןָא ךיז טקור ןופָצ ןופ

 - ,ןעַײרש לגייפ יד ןוא ןצכערק רעמייב יד
 ,ןלַאנק ןוא ךיז ןעלקַײק רענוד ַא טמענ'ס ןוא ,ץילב ַא
 ,ןלַאפ רעמייב יד ןוא ,ןקַאה סרעקעה יד
 .ןעַײק ןוא עטעילוטעגוצ ןעייטש תֹומֲהּב יד

 ,ןעמַאלפ ןיא ייה טימ גוטס ַא ףוא טייג'ס--ץילב ַא
 :ןענַאל יד ןָא טּפַאכ קערש ַא ,ךיז טגנילקעצ קָאלג ַא
 ,ןענַאק טימ ןוא סרעמע טימ ףַאלעג ַא ןטייז עלַא ןופ

 .ןעמַאוצ ךָאנ רעגנע תומֲהּב יד ךיז ןעילוט'ס ןוא

 - .ןסיג טמענ'ס ,למיה רעד ךיז טנפעעצ לָאמַאטימ רָאנ
 ,ןשָאלעגסױא ןעמַאלפ יד טָאה ןגער רעד
 ,ןשָארדעגסױא תואּובּת יד טָאה לגָאה ַא
 .ןסירעגסיוא דלַאװ םעד ןבָאה סרעקעה יד
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 זיוה ןיימ רַאפ

 וה ןיימ ןופ לעוװש יד רעבירַא טערט ךיא זַא

 ,סױרַא ייג ךיא ןוא
 :ןסיורד רענעּפָא רעד ןגעקטנַא רימ טמוק

 קרַאּפ רעד
 ,גרַאב ןוא ךייט ןוא לָאט טימ
 ,ןסיורג ַא דלַאװ ַא טימ ןוא
 ,רעדניק ןוא סעקרעוועוו טימ ,ןעלרעּפש טימ

 .רעדניר ןוא ףָאש טימ

 ןייטש ַא ףַא

 ןילַא רעמועלק לסָאי טציז

 ;לדיפ ןייז טעיָארטס ןוא

 ,לדימש ,לדיפ
 .לדיד ,לדיט יַא
 ןגיוב ןייז ףַא

 טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד ןעגנעה

 :טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב יז טליּפש ןוא

 .לדיד ,לדיט יַא
 ןגיוא עטויילגרַאפ טימ ןוא

 רעדנילב רעד טייטש
 .טכַארטרַאפ ןוגינ ןייז טיצ ןוא
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 ןגעקטנַא גרַאב ןפַא טייוו ןוא
 .ןגעטש יד רעביא ,רעביור רעד ,שובָאד טגָאי

 למיה רעד עלַא יז רעביא ןוא
 ,ָאלב רערעטול ןוא ןוז טימ - לָאמַא
 ,ָארג סנקלָאװ טימ - לָאמַא
 .ןגער ןוא יינש ,םערוטש טימ

 .ךעטסַאּפ רעד טנַאּפש רעמייב יד רעביא ןוא
 טלַאש ןוא טפור לפייפ-עברעוו ןייז
 .דלַאװ ןדליוו ןיא ךעלעפעש ענדולב יד טכוו ןוא
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 דנַאל םענעגייא ןיימ ןיא בוטש ןיימ

 םענייש ַא גָאט ַא ןבייהפוא ךימ לעװ ךיא
 ,געוו ןטייוו ןיא ןזָאלקעװַא ךימ ןוא
 ,םענייק רַאפ גנַאג ןיא ןלעטשּפָא טשינ ךימ לעוװ'כ

 .גערב םעד דנַאל ןיימ ןופ ןכיירג לעװ ךיא זיב

 ןצרַאה ןיא רעה'כ זַא ,סניימ ןבעל עצנַאג סָאד

 .לָאט ןוא גרַאב ןשיווצ ןדרַי ןופ שיורעג'ס
 ,ןצרַאטש למיה םוצ סַײװ ןֹומרָח םעד עז ךיא
 .לֹוק ַא גרַאב ןופ ּפָא טרעפטנע'ס ןוא ,ףור ךיא

 ןסופוצ דנַאל סָאד ןטסעמסיוא רימ לעװ ךיא
 .דנַאר וצ דנַאר ןופ ןוא םִי וצ םִי ןופ
 ןסורג טרָאד ןבעגּפָא רעדירב עניימ לעװ'כ
 .דנַאל-שידִיי ןטַײועצ םעד ןופ

 ,ןטרָאג ַא ,בוטש ַא טרָאד ןעיוב רימ לעװ ךיא
 ,םיוצ ַא טימ ןעזױרגמורַא יז ןוא
 ןטרָאד ןצנַאלּפ ,יוא ,רימ ךיא לעװ ןצנַאלפ ןוא
 .םיובלטייט ַא ןוא קָאטשנייװ ַא

 ןטרָאג ןיא רימ ייב טרָאד ךיא לעװ ןצנַאלפ ,יוא
 ,םיובלטייט ַא ןוא קָאטשנייװ ַא
 ןטרָאד ןלָאז רעדניק עניימ זַא
 .ןיוש ןבָאה ןבעל סיז ַא ,יוא
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 ןואג רענליוו רעד

 םירָפס רעביא שיט םייב ןואָג רענליוו רעד
 ,ןוטעגנָא ןיִלְפּת ןוא תיִלֵט ןיא
 ,ןוז יד קידנעטש טנייש ןרעטש ןייז ףַא םיא ייב

 .םערָאטש ןוא ןגער ןייז געמ ןסיורד ןיא

 --ןטיברַאפ גָאט ףַא טכַאנ יד טָאה רע
 .טָאג ןופ טרָאװ ןיא דימָּת זיא ןטכַארט ןייז
 טָאטש יד טגיל רעטסנעפ טייז רענעי ףַא
 ,ןטינשעצ ןפיוה ןוא ןסַאג ןוא קרעמ ףַא

 -- ,רעזַײהרָאפנײא ןוא ןבלעוועג ,ןלעטשעג
 .ייה ןוא תֹומֲהֹּב ,האּובּת טימ טקעמש עס
 יירדעג ןוא גנערדעג--טלדנַאה עמ ,טעװַאה עמ
 .רעזַײר עטייוו ןוא םיִנֹוק ןוא רעמערק טימ

 ,ןלוש ןוא תֹובישי - רעטסנעפ טייז רענעי ףַא

 .טנערברַאפ קֶדָצ-רִג םעד טָאה'מ ואוו ,ץַאלּפ רעד

 ,טנעוו ןשיוצ ןיילַא קידנעטש זיא רע סָאװ ,רע רָאנ

 .ןלונ יד וצ סנייא יד טרָאװ ןייז טימ זיא רע
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 ןרָאפ וצ םידיסַח ןדִיי עקימַאלּפ ןעמוק'ס

 .טייז רעכעלטיא ןופ ןוא ,עיצילַאג ןוא לָאדָאּפ ןופ

 ,טייל יד ןואָג ןרַאפ ןענעז ףגְנןֶבֶא ןַא
 .ןרָאי ערעטלע יד ףַא ןבעל ןייז ןרעװשַאב יז

 - ,תורָמג ערעווש יד טרעטעלב ןואָג רעד

 .ןילַא טשינ טרָאפ ןוא ,בוטש ןייז ןיא ןײלַא

 ,תורָעָה טכַאמ ןוא טשימ ןוא טרעטעלב רע

 ,טרָאװ ןייז ןוא טָאג טימ טפעהַאב דימָּת זיא

 - טרָא ןכעלטיא ףַא ןדִיי טימ טפעהַאב

 .ןיורק יד המכָח ןוא הרֹוּת ןופ רע טגָארט
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 ןוא םיחרֹוא ירד יד טימ דיל סָאד
 לדיפ ןייז טימ רעמועלק לסָאי

 --ךעלּפענק יירד ,ךעלבירג יירד

 ,ןָאק ַא ךָאנ ןָאק ַא
 --ךעלּפעק יירד - רעדניק יירד
 .ןָא ךיז הֹׂשֹעַמ יד טבייה'ס

 ,ןגרָאמירפ זיא ןעוועג
 -- ,טכַאנרַאפ זיא ןעוועג
 ענעדליג ַא טָאה געוו רעד
 .טכַארבעג עטערַאק

 עטערַאק ענעדליג ַא
 .יירד טימ -- םיחרֹוא טימ
 לטעטש םעד ןיא טָאה'ס
 .יַאמ טימ ךיז טילבעצ

 ,ןדִיי יירד ,םיחרֹוא יירד
 ,טַײלעמירָא יירד
 סעכַאיל ןיא ,סעטַאמש ןיא
 ;דַײז ןוא טעמַאס ןופ

 ,סעברָאט עקידַײל טימ

 -- ,ךיש ענעסירעצ
 טכַאניב ףַא ןכוז ייז

 .ךיז רַאפ רעגעלעג ַא

 לטעטש ןיא ןעייג יז
 ,סיוא בוטש ןוא ןַײא בוטש
 ןייג וצ ןעמוק יז ויב
 .זיוה ןטסמירָא םעד וצ
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 -- ,לביטש ןמירָא ןיא
 -!דניוו ןוא זיא יו זַא
 רעמועלק רעד לסָאי טניואוו
 .דניזעג ןצנַאג ןייז טימ

 םיחרֹוא יד לסָאי טעזרעד
 - ,ריט רעד ייב ןייטש
 ךיז טוַײװַאב הֶנָבל יד
 - ,ריפַא ןקלָאװ ַא ןופ

 ןגעקטנַא יז טפיול רע

 - ,ןײרַא יז טעב ןוא
 קיטכיל טרעװ לביטש סָאד

 .ןייש ןמערַאװ טימ

 ןבָאה ןיוש לסָאי טעוו'ס
 טכַאנ טנייה ןעמעוו רַאפ
 ,רעדיל יד ןליּפש וצ
 .טכַאמעג טָאה רע סָאװ

 טיירג ןירעמזעלק יד

 .טסעג יד רַאפ ץלַאז ןוא טיורב

 ,ןסעומש םיחרֹוא יד

 .ססע עמ ןוא טדער עמ

 ןסע םיחרֹוא יד
 :דימ ןעל כיימש ןוא
 ,קַאמשעג ויא טיורב סָאד
 .דיל סָאד זיא סיז ןוא
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 ןפָאלרַאפ זיא ױװַא

 -- .טכַאנ יד ,טנוװָא רעד
 םעיינ ַא טָאה ןוז יד
 .טכַארבעג ןגרָאמירפ

 ךיז ןשַאװ םיחרֹוא יד
 ,גנַאל ןענעװוַאד ןוא
 לביטש עמירָא סָאד
 .גנַאועג טימ לופ טרעוו

 ,טקידנעעג זיא לָאמַאטימ
 וקע ןַא ןוא ףֹוס ַא
 רעדיוו ךיז ןביולק יז
 .געװ ןיא סעברָאט יד טימ

 --ןעייג ייז רעדייא רָאנ
 טנַאװ ןופ רענייא טמענ
 לדיפ סרעמועלק לסָאי
 .טנַאה רעד ןיא קימס ןטימ

 סענורטס יד טעיָארטס רע

 -- ,דיל ַא ךיז טיצרַאפ ןוא

 ןביוש יד ןיא ןוז יד

 .טילג ןוא ךיז טנַײשעצ

 ,טליּפש רע ,חַרֹוא רעד
 -- ,סיז ױזַא טליּפש רע
 ,טכייל טרעװ ןצרַאה ןיא
 .סיפ יד ןיא גנירג ןוא
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 ךעלסעג ןוא ןסַאג ןופ ןוא
 ןייג וצ ןעמ טמוק
 ,לביטש ןיא ןעלסָאי וצ
 .ןיילק ייס ןוא סיורג ייס

 ןעילפ וצ ןעמוק'ס ןוא
 ,ןביוט ןוא ןעלרעּפש
 לגייפ עסַײװָאלב ןוא
 .ןביוה ענרוּפרוּפ טימ

 סעקרעוועװ ןוא ןוָאה ןוא
 ,ןפיול וצ ןעמוק
 סיוא ךיז ןצעז ןוא
 .ןפיוה יד ןיא ,בוטש םורַא

 ,טלכיימש רעכעלטיא ןוא
 ,טרעה רעכעלטיא ןוא
 ןעגנוזעג ןטלָאװ'ס יװ
 .דרע ןוא למיה

 חֵרֹוא רעד טמענ ףֹוס םוצ
 קימס ןוא לדיפ םעד
 ,רעמועלק לסָאי טיג ןוא
 .קילג טימ ןליּפש לָאז רע

 ;ןליּפש טמענ לסָאי ןוא
 !םַאד-יד לדיט יַא
 ךיז טגיוועצ הרבָח זַא
 .םִי ןיא עילַאװכ ַא יו
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 ,טליּפש רעמועלק לסָאי
 ,יירד יד ,םיחרֹוא יד ןוא
 ,םיא וצ ןעל כיימש ייז
 ,ײנסּפַא .ןליּפש לָאז רע

 ,טליּפש רעמועלק לסָאי
 ּפָאק ןייז רעביא ןוא
 לגייפ ךיז ןגַײנ
 .ּפָארַא וצ-םיא וצ

 - ,לביטש םייב ןסיורד ןיא ןוא
 ,ןזָאה ,סעקרעוועו יד
 ןצנַאט ןוא ןעגנירּפש יז
 .ןזָארג יד ןיא םורַא

 - ךיז טּפַאכ עמ וַא-- לָאמַאטימ
 ?טסעג יד ןענעז ואוו
 םיצולּפ טרעוו לביטש סָאד
 .טסענ עקידייל ַא

 ,ןעוועג טשרע ןײלַא
 !ָאטשינ ןוא - ןעוועג טשרע
 לטעטש ןיא ןבילבעג רָאנ
 .העָש עקיטכיל ַאזַא זיא

 ,טסואוועג עלַא ןבָאה'ס ןוא
 ,ןעועג עלַא ןבָאה'ס ןוא
 והָיְלא זיא סָאד זַא
 .ןעוועג איִבָנַה
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 ןעוועג ןענעז רע ןוא
 ?ייווצ ערעדנַא יד
 ,המלש ןוא דִוָד
 .יז טימ והָיִלא ןוא

 ,המלש ןוא דִוָד
 ,לאֶרׂשִי ןופ רעגניז יד
 ,םִיַלָשּורי טָאטש רעד ןופ
 .לָאמַא ןטייוו םעד ןיא

 לסָאי טייג טלָאמעד טניז

 ,דירעי וצ דירעי ןופ
 ,לדיפ ןייז-- םערָא ןרעטנוא
 .דיל ןייז - ןצרַאה ןיא

 ,קרעמ יד ףַא גָאטיײב
 ,טכַאנייב תֹוחמִׂש ףַא
 ,רעדיל יד לסָאי טליּפש
 .טכַאמעג טָאה רע סָאװ

 -:טלריפ רע רָאנ ואוו ןוא
 --!םַאד-יד לדיט יַא
 ,ךיז טגיװ ןוא הרבָח טצנַאט
 .םִי ןיא עילַאװכ ַא יו
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 רעטסניימ רעד - רעדורב ןיימ

 (סָארג םייח)

 ,ךיירגיניק ןייז ןיא רעטסניימ רעד ,רע ןוא
 עטקַאהעגסיוא ענייז ןשיוװצ םוא טייג רע
 םייל ןוא ןייטש ןופ ,שעמ ןוא ץלָאה ןופ ןרוגיפ
 דלַאװ ַא ןיא ןעגנַאגעגמוא טלָאװ רע יו
 טלַאפ עס זַא ןוא .ץליהעג ןרעייט ןופ
 ,םַאטש יצ ,ןייטש ןעיור ףַא לָאמַא קילב ןייַז
 דלַאב טלָאװ רע יװ ,ױזַא יז רע טכַארטַאב
 דלַאװ ןצנַאג ַא ,דלַאװ ַא יז ןיא ןעזרעד
 :ןענױשרַאּפ ןוא ןשינעפעשַאב ײלרעלַא טימ
 ,ןעניולק יד ,קריצ םעד ןופ רעכַאמנצנוק יד
 ,ןעניורק ענעריּפַאּפ ןיא רעליּפש-םירוּפ יד
 ,ןעמַאק ענרעדליג יד טימ רענעה ןוא סעקיסוב יד
 ,ןעמַאלפ יד יװ ןעלגילפ טימ ןכינַארק יד
 .ןעגנוצ עקידרעייפ טימ ןשידקע ןוא

 ןעגנוי-רעשיפ יד .םַי רעד טשיור סנטייוו ןופ

 ןפיר-ןולעפ יד ףַא ןוא גערב םעד ייב רעצעלק ףַא
 ןקוק ,ןקירטש ,ןצענ ערעייז ןטכיררַאפ
 ןקור סָאװ ,ךעלדנקלָאװ עטייוו יד ןשרָאפ ןוא

 ןפיש ןעמוק עס .םִי ןרעטניה ןופ ןָא ךיז
 ביבָאילַּת ןופ ןוא תֶליֵא ןופ ,רָאּפַאגניס ןופ
 .ןייטשעג ןוא לַאדנַאס ,ץלָאהנסמיּפ טימ
 ףיש רעדעי ךָאנ ןוא .ןעיירש לגייפ יד
 .ווירב-עביל ַא טימ לגיופ רענרעדליג רעד
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 ,ךיירגיניק ןייז ןיא רעטסניימ רעד ,רע ןוא
 ,םוא טפַאשביל טימ ןעמעלַא ןשיווצ טייג
 ,ךיילג ןוא סיורג ןוא ךיוה םוא טייג רע
 ,ןעמַאטש ןופ טימ ןיא םַאטש ַא ,רעטסכעה רעד - ןעמעלַא ןופ
 .ןעמַאצ ןייק םיא רַאפ ןעוועג טשינ ןטלָאװ עס יװ ןוא
 םעד ןוא ,קוק ַא םעד ףַא רע טיג גנַאג ןיא
 םּומ ַא ,עלעטניּפ ַא טכיררַאפ ;טעלג ַא
 ,ןטייוצ ַא שטיינק ַא טכַאמ ,םענייא ייב
 ,םענ ַא ױזַא רע טיג ןרעדנַא ןַא
 ןטייק ןסירעצ םיא טלָאװ רע יװ ,ךַאמ ַא
 ןעלגילפ ןבעגעג םיא ןוא סיפ ןוא טנעה ףַא
 .ןעלגיה ןוא גרעב רעבירַא טוָאלעגּפָא ןוא

 ןָא רעגניפ ענייז טימ טריר רע זַא ןוא
 ןָאטעג טעלג ַא טלָאװ רע יװ זיא ,ןייטש יצ ,ץלָאה סָאד

 .ףַאשַאב קידעבעל ַא ןופ בייל סָאד
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 ןגרָאמ םעיינ ַא ןופ ןייגפוא ןיא

 טַאטשלעדע דוד ןופ קנעדנָא םעד

 ימ רערעווש ןופ גָאט ַא ךָאנ ןציז יז
 ןרעה ,ןרעה ןוא לַאז ןיא עטרעטַאמרַאפ
 ןרעטש ןופ שיורעג ס ךיז ןגָארט טלָאװ ייז רעביא יו
 .ירפ רעד ןיא םעיינ ַא ןופ טייקטיור ןיא

 יִלֹג ןלעה ןיא ןוא ,ןצילב ןּפמָאל יד
 .ןרעפס עטייוו ןופ יװ רעטרעוו ןופ שיורעג
 ןרעלק ןטפיטרַאפ ןיא ןציז יז ,ייז ןוא
 .יה ןופ טשינ ןצנַאג ןיא זיא סָאװ ,סעּפע ןופ

 דיל-טעברַא סָאד ףוא טגנילק לָאמַאטימ רָאנ
 .טַאטשלעדע דוד ןופ ,רודַאבורט ןקנַארק ןופ
 ,טַאמ יא ,דימ יא ןעוועג זיא סע רעװ ןוא
 ,טסַאהעג ןוא ןבירטעג ןעוועג זיא סע רעװ ןוא
 ,טסַאל רערעווש רעד ןופ ןגיובעגנייא ןעיירד ןיא
 .טירט עצלָאטש טימ ףמַאק םוצ שרַאמ ןיא ףוא טייטש
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 טַאלבנעזױר .ה

 רעכיז ןוא טסעפ ,טלצרָאװרַאפ ױזַא זיא רע
 ' ,םיוב ןייז ןופ ןטָאש ןיא ףיט ,סעדורה ןוא םייל ןיא

 ,םיוצ ןוא טױלּפ טימ םורַאדנור טעזױרגעגמורַא

 .רעכיוו ןוא טניוװ ןייק רעמ ןריר טשינ ןיוש טעװ םיא זַא

 ,ןדיי טימ ןוא םייוג טימ ףרָאד סָאד טשיור םיא םורַא
 .טעז טימ ןוא עפֶש טימ ,טעברַא ןוא ימ טימ
 ןדיז ,ןשיור ןווילש יד טימ רעסַאװ סָאד
 .טערג ןוא סנרעשעוו טימ ,לעמ טימ ןוא ןלימ טימ

 ,רעמוז ןוא ןוז טימ רָאי סָאד טגניז םיא םורַא

 .טַײװ רעד וצ טפַאשקנעב טימ ,דיירפ טימ ןוא רעמוק טימ

 רעמוא טימ ןוא ןטניוװ טימ טעװעיָאװ רעטניוװ רעד

 .טַײרעג ןיא סנקלָאװ טימ דלַאװ םעד רעביא טגָאי ןוא

 רעווש ןוא טַאז ןוא ךיז טימ לופ ױזַא זיא רע ןוא

 רע טלָאװ שינעפיט רעד ןיא קינײװעניא יו

 .ןרָאװעג ןוא ןסקַאװעג ,ךיז טלמַאזעג

 ,ןרָאא עטייוו ןופ שיורעג םעד טימ םיא רַאפ טשיור גָאט
 .ןרעטש ןופ גנַאועג םעד טימ םיא טנוװָא רעד טגניז'ס ןוא

 ;גנוקרעמַאב ('

 ןופ ןעמענ יד ןענעז םיב ןיימ ןופ ןטָאש ןיא ןוא סעדורה ,םייל

 .רעדיל רעכיב יירד סטַאלבנעזױר .ה
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 טָארַאב ןיא רעטסגנַי רעד

 ,םינקז ןופ טָארַאב ןיא רעטסננַי רעד זיא רע
 .דרָאב ןייז טשינ ךָאנ טנַײשַאב רָאה עָארג ןייק
 ,טרָא עטסקירעדינ סָאד ךָאנ זיא ץַאלּפ ןייז שטָאכ ןוא
 .םענייא ןדעי ןופ ץלָאטש ןוא גנונעּפָאה יד רע זיא

 ,ןגנַאל םעד ,שיט םעד םורָאדנור םינקז יד
 .טעּפש ןטכַאניײב טָארַאב ןיא ןציז יז
 ,טדערעג טרָאװ ןייז רעכעלטיא טָאה'ס יו םעד ךָאנ ןוא
 .ןגנַאב ןטכַארט ןיא טפיטרַאפ ץלַא ךָאנ רע טציז

 ,ןנָאז וצ טרָאװ ןייז םיא וצ טמוק סע זַא ןוא
 .ןגָאלש העָד רעד טימ ךיז טלָאװ רע יו טרעגעצ רע
 ,דרָאב ןייז טשינ ךָאנ טנַײשַאב רָאה עָארג ןייק שטָאכ ןוא
 טרָאװ ןייז זיא ןטייהנעגנַאגרַאפ טימ ןדָאלַאב
 טָארַאב םעד ןיא טלָאװ רע יװ ,רעביא טגעוו ןוא
 .טָאטש ןיא ןעמעלַא ןשיוצ רעטסטלע רעד ןעװעג
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 ןפיש יד ךָאנ ךיז טנָאי לגנִיי סָאד

 ןענַאמדלָאג .ל .ּפ

 למיה ןוא םי ןשיווצ ןפיש הרוש ַא

 .ןַאװַארַאק ַא טייוו רבדמ ןיא יו טיצ

 ,ןַאּפשעג ןיא סעווירג עסייוו יד טימ סעילַאװכ יד

 .למיוועג ןיא רעטייווצ רעד ךָאנ ענייא ןגָאי יז

 ,למיש ַא יו ןקלָאװ ַא ףַא לגנִיי ַא גערב םייב
 .קילב ןייז טייוו רעד ןופ ןסײרּפָא טשינ ןעק רע
 - ,למיה ןוא םי ןשיווצ ןפיש יד ךָאנ ךיז טנָאי רע
 .קירוצ ךיז ןוײװַאב ןוא ןדניווש ןפיש יד

 ריפוא ןוא שישרּת ןופ טלגעז ןפיש הרוש יד
 .דלָאג טימ ןוא סעװַאּפ טימ ,ץלָאהלַאדנַאס טימ
 - ,טלָאר ןוא טמיוש ןוא ךיז טלקייק רעסַאװ סָאד
 .רעפיוקרַאפ ןוא רעפיוק יד ןיוש ןטרַאװ ןפַאה ןיא
 ,למיש ַא יװ ןקלָאװ םעד ףַא לגנַיי סָאד
 .למיה ןוא םי ןשיווצ ןפיש יד טימ ךיז טגָארט רע
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 טניוו רעד

 ןסַאג עשיטָאטש יד ןיא

 .ןרעװ וצ טקיטשרעד - ונע טניוװ םעד זיא

 ךיו טיירד ןוא ךיז טסייר רע

 ךעלעקניוו יד ןיא טכוז ןוא

 .ןּפַאכרעד וצ םעטָא םעד

 ,ןגייל ןוא ןטײרּפשסױא ךיז ליװ

 .רעיירפ ןעמעטָאּפָא ליוו

 ,ךיז טרעק רע ואוו רָאנ

 .טנַאװ ַא ןיא ןָא ךיז רע טגָאלש

 יד ףַא ףורַא ךיז טּפַאכ רע ןעוו טשרע

 ,רעכעד

 ,רעמַארג עלעסיבַא םיא טרעוו

 ,ןגיילעצ וצ ךיז טוואורּפ רע ןוא

 ,לגילפ יד ןעיצרעדנַאנופ

 !ץַאב ,ּפָארַא ךיילג טלַאפ רע !ץַאב רָאנ

 .סַאנ ןיא קירוצ ןיוש זיא רע ןוא

 ץַאלּפ ןייק טשינ ויא רעכעד יד ףַא

 .ןכַאז עכלעזַא רַאפ

 םיא סע טגנילעג רעבָא לָאמַא

 ,טָאטש ןופ סױרַא ךיז טּפַאכ רע ןוא

 ,םי םעד טכיירגרעד ןוא

 .רעדלעפ עיירפ יד וצ רעדָא

 .ףוא ךיילג רע טבעל ָאד
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 רעטקרַאטשעג ַא ,רעטײנַאב ַא

 - רעדנַאנופ ךיז רע טזָאל

 .טעילוה ,טעילוה ןוא

 !היחמ ַא'ס !תובחר ַא'ס ַא

 ,דימ טרעוו רע זַא ןוא

 ,םיוב ַא רעטנוא סיוא ךיז רע טיצ

 ,םי ןופ לגיּפש םעד ףַא יצ

 ,טעילוטעגנייא ,ןייא טלמירד ןוא

 ,טעלוילעגנייא
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 םודס טביילב םודס

 ,טכַארבעגמוא טשינ ךָאנ טייל'מודס יד טָאג טָאה'ס
 .טרעטשעצ טשינ ןענעז יז ,טעטש ערעייז ןוא
 טכַאפנביזרַאפ ךיז טָאה זייב רע'מודס סָאד
 .דרע רעד ףַא בושי ןדעי ןָא טליפ ןוא

 ,עדמערפ רַאפ סָאמ יד ץלַא ךָאנ זיא לטעב-םודס סָאד
 .טכַאנ רעביא ףַא ריט ןיא ןָא ןּפַאלק סָאװ
 ,טכַאמ ןיא סָאמ ןוא גָאװ טימ ,רעטכיר יד רַאפ ןוא

 .רעדנעש ןוא רעקידלוש רעד ץלַא ךָאנ ויא רענָאמ רעד ייז רַאפ

 .ץרַאה ןיא טָאג ןָא רוד ַא ,סָאד זיא רוד ַא
 .ץרַאװש ףַא סייוו ןוא ,גָאט יז ןגָאז טכַאנ ףַא
 טעּפש ןוא ירפ טרָאד יירשסעג'ס .םודס טביילב םודס
 גנַאל ןופ ןיוש זיא'ס .טָאטש ןקע עלַא ןופ ףוא טייג
 טעבעג ןייז טימ םהרבַא רָאנ ,לרוג ריא טמיטשַאב
 .גנַאגרעטנוא ןופ העש יד ּפָא רדסכ טלַאה טָאג רַאפ
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 רעטסניימ רעד

 (סָארג םייח רָאטּפלוקס םעד ,םעניימ רעדורב םעד)

 ,ןדיי תורוד עגנַאל ןופ טמוק רע
 .ןטַאּפרַאק יד ןופ דרע'רד ןיא עטלצרָאװרַאפ
 ןטַאט ןייז טימ ןעגנַאגעג טרָאד זיא ט'שעב רעד

 .ןדירעי ןוא רעדלעװ יד ךרוד הליפת ןיא

 ןדירפוצ ןייז טנרעלעג רע טָאה בוטש סעטַאט ןיא
 .םולח ןטייוו טימ ןוא רעסַאװ ןוא טיורב טימ
 ןלָאט יד רעביא םיא ןבייהרעד גרעב יד
 .ןדירפ ןופ ןעגנואעז טימ ערעטיול ןכייה וצ

 .ןריפ םיא גרַאב ןוא דלַאװ ךרוד טירט סעטַאט םעד
 .ןעמורב ןוא םיא וצ ףוא ןשיור ןלַאװק יד
 ןעמוטש ןיא ןייטש ןוא ץליהעג ןכעלטיא ןיא

 .ןרירביוו ףַאשַאב קידעבעל ַא רע טעז

 ןעלמירד ןיא טרַאװ סָאװ ,ףַאשַאב קידעבעל ַא
 ,ןרירַאב סע לָאז טנַאה-רעטסניימ ןייז
 ןעלמיוו ןוא ךַאװ ןרעוו לָאמנייא טימ טעוװ'ס ןוא
 .ןריטש ןוא דרעפ ,רעכַאמנצנוק טימ קריצ רעצנַאג ַא

 - קרעו ענייז ןופ טימ ןיא - ןיילַא רע ןוא
 .גרעב יד ןיא עלַא רעביא רעטסכעה רעד ,םיוב ַא
 ,ןרעטש ןוא ןוז ,למיה וצ - ןגייווצ ןוא ןיורק ןייז
 ,ןרעפס יד ןיא לגייפ ןטסענ טימ ףוא ןשיור יז
 רָאכ ַא ןיא רעטעלב ענייז רעביא ןוא
 .רָאי םעד ןופ ןטייצ עלַא ןיא ןגער ןוא טניוו ןעגניז
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 ןטרָאג ןיא טכַאנרַאפ

 .לקנוט ןוא ליטש ןטרָאג רעד טגיל וצ-טכַאנרַאפ
 .טירט ענעטסָאמעג טימ ןעייג ןשטנעמ יד
 = .טיװצי-טסוקָאל ןוא ןימסַאי ןופ חיר ַא
 .לקניוו ַא ןיא ץעגרע ךעלדיימ ןופ גנַאזעג

 .ןטָאש ןטצעל םעד טימ סיוא טייג טפַאשקנעב ַא

 .דיל עטצעל סָאד סיוא טגניז לטסירבטיור ַא

 טילפ ןוא ןיה ןוא רעה טגָאי זיומרעדעלפ ַא

 ,ןטָארד-ןענָאפעלעט יד םורַא ךיז טרעטנָאלּפ ןוא

 .ןרעטמַאל ַא ןטרָאד ןוא ָאד ןעײלַא יד ןיא

 .ןדניל רעטניה רעטסנעפ עלעג טימ ףוא טכייל בוטש ַא
 .קירב רעד רעביא ןַאב ַא ןופ רענוד רעד לָאט ןופ
 .ןדניוושרַאפ ןוא ןעמיווש רעטסנעפ עלעה יד
 ,קילג ןיא טקניזרַאפ טסוק ןוא םיוב רעטניה ןעלמרומ ַא
 .ןרעטש יד ךיז ןדניצ ןביוא ןגייווצ יד ךרוד ןוא
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 רעווקס-םעהטעשט םייב םלועי-תיב רעד

 ,טלעטשרַאפ ןוא טנטָאשרַאפ ,רעווקס-םעהטעשט םייב

 ,יײװדָארב טסיא ןוא ירעוַאב רעד ןופ ןטָאש ןיא
 ,טמעלקעגנייא רעזייה עגנע ןשיווצ טגיל
 ,דמערפ ןוא טייוו ,ןטלַאהַאב גיוא סנשטנעמ ןופ
 .טלעוו רעיינ רעד ןיא םלוע-תיב רעשידיי רעטסטלע רעד

 ,ייר ייב ייר תובצמ ענעבירעגּפָא יד
 ןרעה ,ןרעה ןוא טניילעגסיוא ןגיל יז
 געיעג'ס ןוא ןרעווקס ןופ שיורעג'ס
 ,געט עצנַאג ןענַאב ןופ ןוא ןשטנעמ ןופ
 .ןרעטש ןופ גנַאג םעד - טכַאנייב ךיז רעבירַא ךיוה ןוא

 ןרעה ןטלָאװ יז ךיילג טגיילעגסיוא ןגיל יז
 ,לָאמַא ןקיטיײצרַאפ םעד ןטנוא ףיט
 לָאט םוצ יז ןבָאה לגרעב םעד ןופ ןעוו
 ,יעב םענעּפָא םעד ןעז ןוא ןקוקּפָארַא טנעקעג
 ,ןפישלגעז יד טימ רעסַאװ ענירג סָאד
 ,טייצ ןוא טייוו רענעי ןופ ןעמולַח ןוא
 יירפ ,ןפָא טרָאד ןעוועג גערב רעד זיא'ס ןעוו
 ,טייל עדמערפ ןוא עטלגָאװרַאפ יד רַאפ
 ,ייז רעטנוא ןטנוא ףיט ,יד יו ךיילג ןענעז סָאװ
 ,ןפיט רעביא ןעמוקעג עטפדורעג
 .יינ סָאד ףַא ןבעל ַא ןבײהנָא ןענעק וצ
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 דנַאל עטגָאזעגוצ סָאד

 ןייג ןלעװ ךיא טלָאװ ןבעל ןיא ךָאנ לָאמ ןייא שטָאכ
 ,םַאטש ןיימ ןופ תובָא יד טימ ןעמַאזוצ

 ,םָאלפ ךרוד ןוא ןקלָאװ ךרוד טָאג ןופ לוק סָאד ןרעה
 .ןיילַא טשינ לָאמנייק ןיב ךיא זַא ,ןליפ

 - ,דנַאל עטגָאזעגוצ סָאד ןעז לָאמ ןייא ךָאנ
 ,ןגערב ענייז ןשַאװ ןדרי ןוא םי רעד
 ,ןגעטש עלַא רעביא תובָא יד ןופ ןרוּפש יד
 .טנַאּפשעג ייז טימ רָאיײרדח עניימ ןיא בָאה'כ ואוו

 ,טכַאנ יד וצ טלַאפ'ס ןוא ןעלקנוט ןגעוו יד ןעוו ןוא
 ןגיילרעדינַא טלָאװעג ךָאנ לָאמ ןייא שטָאכ ךיא טלָאװ
 ,ןגייא ןוא טנָאנ רימ זיא סָאװ ,לא-תיב ןיא ּפָאק ןיימ
 רעטייל רעד ןופ רענייטש ענייז ףַא ןעמולָח ןוא
 ,רעטײלגַאב יד ,םיכָאלמ יד ןוא

 .טכַאװ רעסיורג ןיא ךימ קיבײא לגנַאר'כ ןעמעוו טימ
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 ...םורַא זעב רעד

 לעמעג םעד ןיא ,בוטש רעד םורא זעב רעד
 .רָאי קיכעליײק ץנַאג ַא טילב ,רעמיצ ןיא
 .רָאּפןביוט סָאד ריט רעד רעביא דַאסַאפ םעד ףַא
 לעטש ַאזַא טימ ךיז טזָאלב ןוא טעקרומ רע ,"רע, רעד
 ןצנַאג ןיא ןעמענמורַא "יז, יד ןלעװ טלָאװ רע ךיילג
 .ןצנַאשרַאפ ןוא ןצישַאב ןעמעלַא ןופ יז ןוא

 ,לעװש רעד ףַא סענרעז ךעטרַאפ ַא טימ עטסָאבעלַאב יד
 .וייּפש רעייז ךעלדניה יד טימ עקָאװק רעד טינ יז
 ןיירק ןבלַאה ןיא ריא םורַא ןעייטש ייז
 לענג ןוא סייוו ךעלּפעק ענעביוהעגפוא טימ
 .ריא וצ ךיז רעטנענ ןסייר ןטלָאװ יז יו ןוא

 ,לביטש-ןטרָאג םעד ןיא לדיימ סָאד ןוא לגניי סָאד
 לָאמעלַא ןכוז ןוא טנעה יד ייב ךיז ןטלַאה יז
 רעייפ ןיא גָאט רעד טייגרַאפ טייז ברעמ ןיא .שינעטלעהַאב ַא טרָאד
 .לָאט םעד ןיא לכייט ןיא סיוא ךיז טשעל ןטָאש ןייז

 לַאװק ַא לעה טלקעה ךיז לַאטש םעל ןייטש ַא ייב ןוא
 .לָאט םעד ןיא לכייט םעד וצ ךיז טסייר ןוא
 ךיז רע טגייווצעצ גערב ןקינייטש ןפַא ,ןטרָאד ןוא
 .לַאפרעסַאװ רעצנַאג ַא - ּפָארַא רעקימיוש ַא טלַאפ ןוא
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 ּפָאק רעד

 דָאמָאק םעד ףַא ּפָאק רעטקַאהעגסױא רעד

 ,ףייטש ןוא טגנערטשעגנָא זיא רימ ןגעקטנַא
 ןרעה ןוא ,רעהעג ןייא ןצנַאנ ןיא ןייז טלָאװ רע יװ

 ,ןרעווקס ןוא סוינעווע ןופ שיורעג סָאד סנטייוו ןופ
 טָאטש רעביא ןענַאב ןוא סרַאק ,ןשטנעמ ןופ

 .ףייפעג ןוא ןעבורט'ס ןפיש יד ןופ ןוא

 ןרעה טלָאװ רע יו טגנערטשעגנָא קרַאטש ױזַא
 ,ןרעטש ןופ גנַאג םעד ןוא ןרעפס ןופ שיורעג'ס
 ןעזעג ךיז ןיא ףיט ןוא ןרעה טלָאװ רע יו
 .ןעוועג לָאמַא ,לָאמַא זיא סָאװ ,סעּפע

 ,טעטשלטעטש יד ףוא ןעייטש ןרעטש ןייז רעטניה
 .טרעטשעצ ןוא ברח ןענעז סָאװ
 קרעמ יד ןוא ןויולק יד ,רעכעליש יד טעז רע
 ,טיילעגנוי ןוא ןדיי ןוא סענידיי טימ
 .ןבלעוװעג ,רעביטשקרעוו טימ
 ,ןעמעלַא טימ ךיז טיירד עידעמָאק"יירד יד
 .ןטנַאפעלע ןוא ןרעב ,ןבייל ,ןשרעה טימ
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 ןגעריננילירפ םעד ןופ דיל סָאד

 ןרעװ ןלעוו'ס ןוא ַאזַא ןגער ןייא ךָאנ
 ,ןרעק רעד ןוא ןעמיוז רעד טּפַאז טימ לֹופרַאפ
 .ןרעוװ ,ןסקַאװ וצ ךיז ןסייר ןוא דרע'רד רעטנוא ןרעי סָאװ
 ןטייב ןביז עניימ - ןוא ןגער ןייא ךָאנ
 ןטײרּפש ךיז ןוא ןצָארּפש ןעמענ ןלעװ בוטש רעד םורַא
 ,ןטיױש ןוא ךעלסעברַא טימ טייב ַא :סנירג טימ
 ,ןטיױר טימ ,ןָאמ טימ טשימעגכרוד ,סעילָאסַאפ
 ,ןרעמ ןוא סעקרעגוא טימ ךעלכעטער שדוחישאר
 ,סעװברַאה ,טַאלַאס ןוא לבָאנק טימ טייב ַא
 .סעוורוקוק עקנַאלש תורוש ןביז ןוא

 ןזײװַאב ךיז ןלעוו'ס ןוא ןגער ןייא ךָאנ
 ,ךַאד ןפַא קיסוב רעד ,ךייט ןיא ךעלעבַאשז יד
 - ,ןקעלפ ןוא ךעלעטניּפ עטיור יד טימ ץלָאהקיּפ רעד
 ,ןקע עקידלשיפ עלעה יד טימ ןבלַאוװש יד
 ןויירק ןוא ךיז ןעיירד ןעמענ ןלעו יז
 .רעייש םעד ןיא ןטסענ ןּפעלק ןוא בוטש רעד םורַא

 רעייג םעד בוטש רעד וצ ןעגנערב טעװ געוו רעד
 :רעדניק יד רַאפ ןכַאז עקידרעמוז טימ

 ,ךעלפיילש ענירג ,עטיור טימ ךעלעּפָאטנַאּפ
 ,ךעלפייר ,סעגנייטס - ךעלּפעצ יד רַאפ ךעלדיימ יד
 .סעמַאמ יד רַאפ םעדָאּפ-לדָאנ ,ןעמַאק ןוא

 ןצילב ןוא ,ןוט רענוד ַא טעוו םיצולּפ ןוא
 .ןצירקעצ גַאזניז ןיא למיה ןצנַאג םעד ןלעװ
 ןגער ַא לָאמַאטימ ןוט סָאג ַא טעװ םעד ךָאנ ןוא
 .ןגעוו יד טימ רענטרעג עלַא ןשירפּפָא ןוא
 .ַאוַא ןגער ןייא ךָאנ
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 דנַאל ןטגָאזעגוצ םוצ געוו ןפַא

 ,ןכייה סהגסּפ וצ סיוארָאפ ץלַא ךָאנ ייג ךיא

 .גנַאל ךיז טקורעגנָא ןיוש טסברַאה רעד טָאה'ס שטָאכ
 ,ןכיירג וצ טנַאה רעד טימ זיא דנַאל עטנָאזעגוצ סָאד
 .גנַאג םעד ףַא ןכַאמ וצ ןַאּפש ןטצעל םעד רעווש רָאנ

 .ןכַײל טימ טײרּפשענסױא זיא רימ רעטניה רבדמ יד
 ,ןטלעצעג יד ןוא ןעגנוניואוו סבקעי תונּברוח

 - .ןטלעש ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טשטנעּבעג טָאה םעלב סָאװ
 .ןכַײט עשירפ ייב ןעװעג יז ןענעז רענטרעג יו

 - ,קינָאה ןוא ךלימ ןופ דנַאל עטגָאזעגוצ סָאד
 ,ןגערב ענייז ןשַאװ ןרעסַאװ עָאלב יד
 ,ןגעטש עלַא רעביא ןעייטש סבקעי ןרעטש יד
 ,קינָאװ ןוא סיז ,ןלָאט ןוא גרעב רעביא ןוא
 -.ןכייה עלַא וצ גנַאועג סָאד סענורב ענייז ןופ ףוא טייג
 ,ןכיירג וצ טנַאה רעד טימ זיא דנַאל עטגָאזעגוצ סָאד
 .גנַאג םעד ףַא ןכַאמ וצ ןַאּפש ןטצעל םעד רעווש רָאנ

4252 



247 8 444 467 /4 
 וטסאמ עי

 6124 23 ,ן 6 4 2 2//26 רֵע/ יג 02) כט 054 7 ?/שי/ 236 3 1 044 /+ 66 29 לאס 462 ./ײ5 ט2 0 9 2 26/ 4 1
 שי 6 0444 0 24 3 223 376/60 

 0 ,ן לע 3 2 יי ט22ײ/ .320//2
 יי 4 20 יש ,604/24 9 ,8ש/2 סע
 6 .50 ,32 52 יש 4 54 /מ/*2 כש/ 34 6

*2, 
 ,עע יפ 2 /* 1 5 //826// יא 3508 35 46 סע 2) .בש9 4 27 2/4/ טי סא

 יי ,,ייייאאייי



 שינעכייצרַאפ

 58 2 2 2 2 4 . . . . ןשובָאד ןופ דיל סָאד 1 .. 6. 6 6 6 + . . . . . . . ןעמלַאסּפ

 60 . . . . . . . + + .  ןיוש ךיא סייוו טציא
 64 2 202 2 2 6 + . . . טייקליטש ןוא ּור רעדיל

 65 2 8 2 6 6 4 6. א א 6 א + גנוטרַאװרעד 22 2 8 2 8 6 6 6 6 6 6 א 4 . . . געװ ריא
 66 .. .. . . . . + . . . . . . טסַאגַא 24 2 20. 8 6 8 6 א 6 א 6 א 6 6 א בוטש ןיא

 6 . . . . . . . + + . . + + ןעזדנָאלב רימ 258 . 6 6 . 6 . 6 + + . + . ןטנוֶא רעטניוו

 26 2 8 2 08 6 6 6 6 6 6 א 6 6 רעייפ םייב

 רעטייר רעסייוו רעד 20 . . . . . . . . . . . רעייפ סָאד טשעל
 70 . 2 8 6 6 6 א .. . . . ךעלרעדנואוו 28 2 2 6 2 6 2 8 . . . . . . ײװמַארט ןיא
 72 2 2 8 8 6 6 א א א א א. א 6 א ןלענוט 30 2 2 802 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 טכַאנרַאפ
 73 2 8 6 8 6 6 1 6 6 . . . . + ךיז ןייגעצ 31 2 0208 206 6 6 6 א 6 א 6 6 זיוה ןרַאפ
 74 2 2 2 8 2 6 2 6 2 6 6 4 שינעבעלרעביא 32 2 2 8 8 6 6 6 2 6 6 6 6 א עידעגַארט

 75 2 8 6 6 6 6 א א א 6 א 6 6 עיווקילער 32 2 2 208 6 8 6 2 6 2 6 6 . . שיט םייב

 77 . . . . . טכַאנרַאפיגנילירפ ַא ןופ םולח ַא 344 2 0202 2 2 4 יי יי יי = טײקמַאונייא

 80 2 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 ( 6 א ןגעוו 34 2 208 8 6 6 6 6 א 4 . . . . ןטייקיבײא

 82 . ינֹוח ןגולק םעד ןופ ןבעל ןפַא עיגעלע יד 38 2. 6 66 6 6 6 6 6 + + . + . םיםייב
 85. 2 2 8 6 6 6 6 6 6 6 6 + א + טייקיבייא 48 2 202 2 6 2 .. . . . . . גערב םייב
 86 .. 6. 6 6 6 . 6 + . . . . . . טנַאהיד 47 2 2 2 208 2 6 6 8 .. .. רעלעק ןיא

 87 . . . . טרענימעג זנוא ןופ טרעוו עס סָאװ 48 2 202 208 6 06 6 6 6 6 4 רענעילַאטיא

 88 2 2 2 0802 06 6 6 6 6 6 + + ןייז טעוװ ױזַא 40 . . . . . ןפָאלש רעדניק עדימ יד טסגייל

 89 . . . . . . . . . . . . טָאטש עטיוט יד 40 . . . . . . . . + . . . . ףָאלש ןרַאפ
 90 . 6 6 . 6 . . . . . + . . םערוטש ןרָאפ 42 2 2 2 2 6 2 6 2 6 א 6. 6 א רעטסנעפ
 90 2 2 2 6 6 6 6 6 6 א 6 א 6 + 6 6 ןגער 43 2 202 2 4 .. . . . . . . . . טסברַאה

 91 . . . . . רעכוז עקיבייא יד ןופ דיל סָאד 43 . 2... 6 . . + . . . . רעטעװסָאד

 94 2 8 208 6 6 6 6 א . רעדניק עקנַארק 42 . 2... . . . . . . . . .  יזַאוטוד

 95 2 8 02 02 6 6 6 6 4 ןיירק ןטפושיּכרַאפ ןיא 44 202 02 2 2. א א א 6 4 6 + 4 + לּפענ ןיא

 96 2 2 206 6 6 6 . . . . טָאטש ןטימ ןיא 48 2 8 6 8 6 6 6 6. 6 + + + . + + . יינש

 97 . . . . . . . . רעמוזיףוס ןופ דיל סָאד 48 2 8 208 6 6 6 6 א . . טײקמַאונייא ןיא

 98 2. 6 6 6 6 6 6 + +* +* + . . . . קרָאנ 4/ . 2. . 6 6. . + + +. . רעצ ןליטש ןיא

 100 266 602 6 4 יי יי = ןכיירגינעק 48 2... . . . . . . . . . . טשינסייוו ךיא

 10 2 66 6 6 6 6 + + + + . . דיל-טייהיירפ 48 .. . . . . . . . . . טקנעבעג בָאה ךיא

 104 . 2 . 4 יי יי . . .. םוטיםוי 49 .. . . . . . . . . . טניוו רעד טור ואוו

 104 . רעמוזיףוס םענעדלָאג םעד ןופ דיל סָאד 50 2 2 8 806 6 6 6 א 6 א 6 א .. רע

 106 - . . . . . . . . רעמָאס ןעידניא עי יי .. . . . . . . גָאונָא ןַא

 109 ךייט טייז רענעי ףַא ךייר םעד ןופ דיל סָאד 51 2 2 6 6 6 2 6 6 + + . + + . . תוחילש

 רענעי ףַא ךייר םעד ןופ דיל עטייווצ סָאד 52 2 2 2 2 6 . 6 . + + . .  ןײשטנוװָא ןיא
 110 2 2 2 2 6 6 6 6 + + . . . ךייט טייז 54 . . 6 . . . . + . . . . . . . םיא םורַא

 וו2 . . . ןעגנויירעשיפ עגנוי יד ןופ דיל סָאד 54 . 2 . . . . . . . . . . . טכַאנרעד ןיא
 114 2. 6 6 6. + + + . . + . . טייקיטכיל 54... . 6 . . . + . . . . . . גָאטרַאפ
 115 2 2 2 8 6 6 6 6 4 . . טייקכעלגנעגרַאפ 58 . 6 . 6 6 . . . . . . . . טעבעג ןיימ
 116 . 0 6. 6 6 . 6 + . + + + + . . ןקירב 56 . 2 6 6 6 . 6 + + + . . . . . טייקדימ

 116 . 6 6. 6 6. 6 + 6 + . + . + . ריירפ 5 . . 6 . 6 6 6 +. . . . . . . . ףיהןיא

454 



 182 9 9  פ 5 9 5 6 45 5 59 ֿ : טפַאשרעטומ 1 1 7 : : 9 1 5 6 9 5 + 48 8 1 ור

 184 2 2 8 6 6 6 6 6 א א א + רעטָאפ ןיימ 118 2 2 2 2 6 6 6 + 4 . . . . .  ןָאגַאװ ןיא

 184 2 20. 2 6 6 6 א * + . . רחֹוסַא -- די ַא 119 . . 2 2 6 6 6 + + + . ור ןופ גנַאזעג סָאד

 188. 2 2 8 6 6 6 6 6 א א 6 א א 1 ג 4 תֹּבַש 120 2 2 2 8 6 6 6 6 6 + 6 + + גנולדנַאװרַאפ

 186 2 6 6 6 6 6 6 א א א + דמערפ רעד ןיא 122 2 2 6 6 6 6 6 4 6 6 + רעטייר רעסייוו

 187 2 2 6 6 6 6 4 יי יי יי = דיל ַא 124 2 2 2 20. 6 6 6 6 א א. 6 2 א א ןזרעפ

 189 . . . .  . ַײמָאלָאק ןיא עטנעָאנ עניימ 129 2 2 8 2 6 6 6 א 6 א 6 א א 6 + 4 ילּתפנ

 190 29 6 2 + לדיימ-הלַּכ םעד ןופ רעמיצ ןיא 132 2 2 2 2 06 6 6 6 6 6 המקנ ןופ דיל סָאד
 191 . 6 6 6 א א + * י הדיחייתַּב סדיגָנ םעד 138. 8 0. 2 6 6 6 6 א( א + + 4 טפערט עס

 192 2 8 2 06 6 6 ז ז + סָאּבעלַאּב רענייש רעד יי יי יי שובָאד ןופ דיל סָאד
 192 2 2 806 6 6 6 א 6 6 א 6 6 6 + .ש .ר וצ 137 . . . . . . שובָאד ןופ דיל עטייווצ סָאד

 194 2 2 0. 6 6 6 6 א א 6 6 4 גנולדנַאװרַאפ 139 . . . . . . .ׁשֹובָאד ןופ דיל עטירד סָאד

 195 2 6 6 6 6 6 6 4 + רעגערטרעסַאװ רעד 140 . . . . . . שובָאד ןופ דיל עטרעפ סָאד

 196 2 2 6 6 6 6 א א א א זי רעמזעלק לסָאי 148 2 202 2 6. 4 שובָאד ןופ דיל עטפיפ סָאד

 197 . . . . (םֹרָאפ עטייווצ) רעמועלק לסָאי 147 2 2 20. 2 8 6 א א א א 6 6. 2 ןורעפ

 198 2 22 2 62 2 6 4 רעצוטש רעזירַאּפ רעד
 19 . . . ןעלדנַאה ןרָאפ טעװ עלעקיצ סָאד ןדִיי

 200 2206 2 6 .א 6 6 א א + ףרָאד ןיא 15 . . . . . . . . . טעטשלטעטש ערעונוא
 201 2 2 6 6 6 2 (םרָאפ עטייווצ) ףרָאד ןיא 152 2 2 2 2 6 2 א א א + + + םייה עטלַא ןיימ

 200 2 6 6 6 2 2 6 6 4 רעטניוו ןופ דיל סָאד 159 22 6. + + +* +* + +* +* * * . + סײקצנַאג
 208 2. 2 2 6 2 2 2 6 א א 6. א 4 . דירעי 154 2 20. 6 6 6 6 א + א + + . . ןתעליתעמ

 208 8 2 2 2 2 6 1 6 6 1 א + הלְנע;לעַּב רעד 158 . 2. . . . + + + + + + ךז ןיא טלעוװ ַא
 206 2 2 6 2 6 6 6 1 א 6 א א טײקמירָא יד 156 2 2 26 2 6 6 + + + , 0. 04 6 4 + תורצֹוא

 207 יי יי . . טכילפ 187 2 8 2 8 6 6 6 6 6 6 6 6 4 בֹוט-םֹוי בֶרֶע

 208 2 2 2 6 6 6 6 46 6 + רחֹוס רעטייוו רעד 158 2 8 6 6 6 6 6 6 א א א א א 6 + בֹוט-םֹוי
 209 2 2 2202 2606 6 6 6 4 רעדמערפ רעד 159 2 2 2 8 6 6 6 6 6 א א א א . . תורימז
 210 2 2 6 2. 2 6 2 6 ךִיייפרָאד רעד 160 . . . . . . . . . . .  ׂשרדְמתיֵּב סָאד
 211 2 2 2 8 6 6 6. א א א 6 6 6 א דֵנוו-עַנ 160 2 2 2 2 6 . . . . . רֹוּביציַחיִלֶש רעד
 212 2 8 6 6 2 6 6 6 6 א 4 דיי ַא - רענייא 1602 2 2 26 2 6 6 6 6 א . . . . . דיִגַמ רעד
 213 2 2 202 6 6 2 6 + + . . . . וירב רעד 166 2 2 2 2 6 6 6 א א א ד לּבוקמילעַּב רעד
 214 1 62 8 2 6 6 4 .. 6 . . . . . הָיַװליד 168 2 2. 8 6 6 6 6 4 + 4 . . . . . םָד רעד

 26 . יי יורי . לעי 1660 . . . . . . . . . . . דיי רעמורפ רעד

 217 . . . . . . . + + .ןֹועדג 16 . . 6. 6. 6 6 + . + . . . * דרֹי רעד
 218 , . יי ריר .. הָח 168 . . . . . . . + + + + . . טײציטסברַאה
 219 2 2 8 2 8 6 6 6. 6. א א א , לאינְד 169 . . . . .  ןטנװָאירעטניװ עכעלרעדנואוו
 2200 . . . 2 . 4 , 0... 2 } . . ץנְשתַּב 170 . . . . . . . טייקסייוו עכעלרעדנואוו ָא
 221 2 2... 6. 6.6 66 6. לאמש = זו 2222 2522ה . . ןטנווָא-רעטניוװ
 222 8 2 8 6 6 6 6 4 4 , 0. 6 6. . .טנלע 172 2.2 6 6 6 6 + (עדַאלַאב) ןטנווָא-רעטניװ
 224 2222 . . . . . ׂשובָאד ןופ דיל סָאד 1746 202 2 6 א 6 ז * ז 6 ז ז . גנילירפ רַאפ
 227 . שובָאד ןופ ןוא בֹוט-םָש לעַּב ןופ דיל סָאד 175 . . . . + + + +* + + ןגעריגנילירפ ַא ךָאנ
 176 2 2 6 6 4 6 + .. . . + . . רעמוזףוס

 (ךוב טייווצ) ןדִיי 177 . . . . . . . . . . טסברַאה ןופ רעדיל
 2240 22 2622 6 6 2 ןקרַאמעג ערעזנוא 179 . 2. 6 6 6 6. + + + + . . שינעטערעג

 222 2 2 2 6 6 6 6 א א . . . ןבעל רעזנוא 180 2 2 2 8 6 6 6 6 6 א 6 6 גרעבעג יד ןיא

 233 . 2 6 0. . . + + + + + + . .געטרעמװ 181 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 גנוטרַאװרעד
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 געט עלַא יו
 לֹרֹוג ןיימ
 . . . . . . רעטײרעּפָא רעד

 . . . רעטשױטנַא ןַא - רענייא
 . . . . . .שטנעמ ַא - רענייא
 .. . . . . . רעטרַאנעג רעד
 .. + . + . . ןגױא עלַא רַאפ
 0... . . + + . .  גנילירפ
 .. . . . . . גנונַאמרעד
 . . . . + קרַאּפ סקנָארב ןיא

 4 ג 56 9 9 1 1 9

 1 : :ג 5 9 ט 9 4 * 4

 .. . . . . . . . . קידבוטיםֹוי

 .. . . . . . .גנורעטיילסיוא
 .. . . . . . . רנַאלײאיינָאק
 . . . . . . לָאטיּפש םעד רַאפ
 .. . . . . . . יַאמ רעטשרע
 יטעונַאװ ןוא ָאקַאס ןופ דיל סָאד
 ,. . . . . . . גנולדנַאװרַאפ
 .. 6 . . . . . רעטכיד רעד
 . דרע רעיינ רעד ףַא
 .. 6 . . . . . געװםעד טימ
 גָאטיגנילירפ רעסייה ַא
 .. 6 . . . . . גרעביד ןיא
 . . . . גָאטרעמװ רערעווש ַא
 . קירעביוב
 רעטסנעפ עניימ רַאפ זיוה סָאד
 .. 6. . . . . רעטייר רעד
 . . . . םרַאפ ַא ףַא טסברַאה
 .. . . . . . גנַאגרעטנוא-ןוז
 . . . . רעטוָאלרָאװרַאפ רעד
 .+ . . . . ענעסקַאװרעד יד
 . . . . . . עטווירּפעגיליפ יד
 .. . . . + . ונוא ןופ רענייא

9 9 4 

 9 1 9 9 5 9 : : ט

 . ירָאק דרַאשטיר יו ןַאמלעטנעשוד ַא

 . . טלעוו רעד םורַא םורַאדנור
 .. . . . . .  טײהנעגנַאגרַאפ
 . גנורעמעד
 . . . . רענעמוקענקירוצ רעד
 .. . . + . . . געװ ןטימ ןיא
 .. . . . . . .  רעטָאפ ןיימ

4 1 9 6 1 4 9 1: 9 

 .. . . . . . בֹוטסְשיִלעַּב רעד

 . . . .  גנילירפ ןופ דיל סָאד
 , . . . . . תבֵש ןופ דיל סָאד
 . . . . . . . . טָאטשרָאפ ןיא
 . . . . ךָאװ רעלופ רעד ףַא
 2... + + + . + . טסַאג רעד

234 

235 

253 

258 

27 

28 

25 

 2809 . . . . !ױהרָאפנײא םעד ןופ לדיימ סָאד

 2900 . 2 6. 6 6 6 . + + + + . . . ןטייצ עיינ

 2901 . . . . . . . . . ויירק ןטפעשיקרַאפ ןיא

 208 . .י . 6 . . 6 6 + + + . . . קנעש ןיא

 298 . . . . . . . . . . . לטינ ןופ טכַאנ יד

 2966 . 6 66 6 6 6 + + + + . . רעדיינש םייב

 207 . . . בֹוטסםְׁשילעַּב םעד טימ עלהׂשעמ ַא

 208 2 6 6 6. 6 6 6 + 6 + . + + . . םירוּפ

 2099 . 6 . . . . . . . . . רעטסנעפ עלַא ןיא

 300 2 2602 6 0606 06 6 2 6 2 4 איבנה והילא

 30 . . . . . . . . עלעמייב םעד ויא ליואוו

 302 . . . . . . . . .  גנילירפ ןופ דיל סָאד

 303 . . . . . . . . .גנולעטשרָאפ רעד רַאפ

 304 . . . . . . . . ןרעױמיטָאטש יד רעטניה

 308 . 6 . 6 . . . . . . . . . ןטנוװָאירעמוז

 306 2 6 6 . . . . . העדיינש רעטלַא רעד

 308 . . . . . . . . . . . טסניד עטלַא יד

 309 - . . . . . . . . . רערעלילדיפ םייב

 310 . . . . . . . . . גָאטרעמװ ןלופ ַא ךָאנ

 31 . . . . . . . . . . . ץרַאטרַאט םורַא

 312 . . . , . . . . . גנוקיטייצ ןופ דיירפ יד

 312 2 2 2 2 2 4 , . א א + + + . . גנוטיירגוצ

 ןופ טָאטש יד טעװעטַאר רעמזעלק לסָאי

 314 2 20. 0. 0. 6 א 2 2 }4 . . . הפרשַא

 317 2 2 2 6 6 6 2 2 2 טסברַאה ןופ רעדיל

 38 . . . . . . . . . . . םעד זיא ליואוו זַא

 319 . . . . . .. . . . . . . . ןבעל יינ ַא

 320 2 2 2 2 6 4 . . . . . . . רעטניוו ברע

 322 . . . . ,. 0 6 גרעב יד ןיא

 424 2202 2 2 4 . . . . . . .גָאטקרַאמ

 328 . 2 2 2 . 4 רעמועלק לסָאי ןופ דיִל סָאד

 327 . . . . . . . . . + . . קינעטָארד רעד
 328. . 2 . . . . . געוורעדנואוו רעד .

 30 ןלעזעגירעדיינש עכעליירפ יד ןופ דיל סָאד

 ןלעועגירעדיינש יירד יד ןופ דיל סָאד

 422 . 6 . . . . . . . רעקנעש םעד ןוא

 ןליּפש ןייז טימ טעוועטאר רעמועלק לסָאי

 335. . . . . . . . . . . רַאדנערַא םעד

 338 . . . . . לרעּפ סרעוועטיק עלהשמ ּבר

 342 - . . . . . . . . . שובָאד ןופ דיל סָאד

 348 2 2 6 2 2 4 . . רעיורט ןייד ןָא סעגרַאפ

 (א) רעדיל עטצעל

 35 . . . םהַא געוו ןפַא טייג רעמועלק לסָאי
 353 . . . םַאטש ןיימ ןופ תובָא יד טימ ןעמַאזוצ



 400 . . . ָאטעג ןיא קירבַאפפַאלקש רעד ןיא 354 2. . 2. 2. . . םוקמוא ןופ טָאטש רעד ןיא

 40 2 2. . 4 תֹוברֶח רעביא רעמזעלק לסָאי 359 . . . . . . . . . . .דלעהסקלָאפ רעד

 402 2 2 2 2 8 6 6 6. א 6{ } רעטכיד רעד 458 2 2 2 6 2 4 טָאג ןייז טימ רעצנַאג רעד ,ַחֹנ

 43 ךעלעפעש ענדולב יד טכוז ךעטסַאּפ רעד 37 . . . ןדער רענלעו םעד טרעה לֹננִיי סָאד

 404 2 2 2 8 6 2 4 . . . . .  קילגמוא-טלעוו 358 2 2 2 2 8 2 2 - . . ץַאלּפגניר םעד ףַא

 405 2 8 202 6 8 6 2 6 4 4 . . גרובזניג לואש 359 2 2 2 2 . רעטכיד םעד ןופ ןבעל סָאד

 406 2 2202 06 6 6 06 2 4 טרָאװ ןופ ןַאמ רעד 360 2 2 202 202 6 2 רעטכיד רעטיוט רעד

 400 2 202 8 806 6 6 6 6 6 2 ןירעצנעט יד 360 2 2 8 208 06 6 6 6 6 2 6 4 ריִל רעונוא

 408 . רעדניק עריא ףַא טגָאלק לחָר רעטומ יד 362 2 2 2 08 6 2 6 6 6 6 + 4 4 רעטכיד רעד

 364 2 208 8 2 6 2 6 4. 4 טוט ןופ דיל סָאד

 (ב) רעדיל עטצעל 308 2 2. 2 2 6 2 6 2 המכח ןופ דיל סָאד
 400 2 2 2 6 8 6 6 6 6 + 4 בוטש סעטַאט ןיימ 360 2 2 2 2 2 2 4 גירק ןופ ףֹוס ןפַא גָאט ןיא

 413 טָאטש רענעטינשרַאפ טשינ ןיימ ןופ דיל סָאד 30 . גערב ןפַא הנוי איבנ םעד טעז לגנִיי סָאד

 47 . . ביוש ןיימ ןיא טּפַאלק רעמזעלק לסָאי 368 . לפייפ םעד טימ לגניי םעד ןופ דיל סָאד

 419 2 2 2 2 2 08 6 6 4. 4 טכַאלש ןופ קירוצ 469 2. 2 2 2 . 4 טרָאװ םעד ןופ גנַאזעג סָאד

 420 . . . . טכַאנ ןייק טשינ ןוא גָאט ןייק טשינ 470 2 2 2 2 2 2 4 (ןפָארטס) געט ערעזנוא ןופ

 420 2 2 8 2. 2. 4 למיה םעד ףַא סנכייצ יד 372 2 2 8 6 4 8 8 2 א א א. א ג 2 א יליל

 422 טרעטשעצ ןטסעפטנורג ןרעוו'ס ןעוו ,טייצ ַא 373 2 2 . . 4 . . םרַאּפ ַא ףַא ןטנוװָא קיטנוז

 422 2 2 2 2 2 2 4 ָאטעג ןופ ןרעיומ יד ןשיווצ יב דניק ןוא בייוו טימ ךיז טנגעז רענלעז רעד

 424 202 0202 0808 6 6 4 דלַאװ ןופ דנַאר םייב 374 2 2 2 2 2 4 ןָאנַאװ םעד ןופ ּפערט יד

 425 2 8 2 2 8 6 6 6 1 6. + + זיוה ןיימ רַאפ 376 2 2 2 2 8 2 2 4 רֹוהָנייגַס רעד -- ץנימ .א

 427 . . . . דנַאל םענעגייא ןיימ ןיא בוטש ןיימ 477 2 2 2 8 2 2 4 רעטייר םעד ןופ דיל סָאד

 428 2 2 2 2 2 2 2 4 . . . ןואג רענליוו רעד 378 2 2 2 202 2 6 4 6 6 6 2 + טָאגּפָא רעד

 לסָאי ןוא םיחרֹוא יירד יד טימ דיל סָאד 379 2 2 2 202 2 6 606 2 6 4 ָאטעג ןבֶרָח ןיא

 430 2 2 2 2 2 4 לדיפ ןייז טימ רעמזעלק 380 2 2 2 206 602 6 2 + 4 לָאמַא ןופ סנכייצ

 438 . 2 2. רעטסניימ רעד -- רעדורב ןיימ 382 2 2 2 802 02 6 6 6 6 6 4 6 6 4 4 ןטנווֶא

 428 2 2 2 2 ןגרָאמ םעיינ ַא ןופ ןייגפיוא ןיא 383 ַײמָאלָאק ,ענרוט ,עקָארק - טעטש רעטומ

 439 2 02 202 02 606 6 6 4 + 4 טַאלבנעזױר .ה 389 2 2 2 202 02 2 2 4 םוקמוא ןופ געט יד ןיא

 440 . . . . . . . טָארַאב ןיא רעטסגנִיי רעד 3866 2 2 2 2 2 4 . .  טָאטש רעבֶרָח רעד ןיא

 440 . 2 2 2 4 ןפיש יד ךָאנ ךיז טגָאי לגנִיי סָאד 388 2 2 8 202 06 2 6 6 + 4 ָאטעג ןופ ןסַאג ןיא

 442 2 2 2 2 6 6 6 א 1 6 + + . . טניוו רעד 389 2 2 2 2 2 ,2 06 6 א 4 ןטנווָא-רעטניוו

 444 2 0202 8 2 א 6 6 + 4 םודס טביילב םודס 390 2 2 2 6 6 6 6 א א 6 א 6. + 4 גנילירפ

 448 2 202 08 2 6 6 6 א א + + רעטסניימ רעד 499 2 2 2 2 לקַאטקעּפס ןשטייד ןופ ןטימ ןיא

 446 202 8 2 6 6 6 6 א ןטרָאג ןיא טכַאנרַאפ טרעהעג טָאה סָאװ ,לגנִיי םעד ןופ דיל סָאד

 44 . רעווקסיםעהטעשט םייב םלוע-תיב רעד 492 2 2 2 2 2 4 . ןליּפש רעמועלק לסָאי

 448 2 6 6 . . . . . לדנאל עטגאזעגוצ סאד 894 2 202 806 6 6 6 + 4 ביורד שידיי קילײה

 449 2 2 0202 802 6 6 6 א 4 םורַא זעב רעד 498 2 2 8 6 6 6 6 6 א א א א א א טָאטש ןיא

 450 2.2 2 2 2 2 4 . . . . . . . .פָאק רעד 396 2 2 202 06 6 6 6 6 6 א 6 6 + ג 4 ןעָארק

 459 2 2 2 2 ב ןגעריגנילירפ םעד ןופ דיל סָאד 497 2 2 2 2 2 6 2 6 6 6 6 2 1 א 4 - . רַאכַאד

 42 . . . . . . דנאל ןטגָאזעגוצ םוצ געוו ןפַא 398 2 2 202 0602 6 6 6 + + געט ערעונוא ןופ

 399 2. 2 2 2 2 2 4 ךעּפעט םעד ןיא לגנִיי סָאד
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 .ןירושי םיפעי

 עיפַארגַאילביב סָארג ילתפנ

 א

 ט לַא ה ני א

 קרעוו !סָארג ילתפנ 1

 סָארג ילתפנ ןופ ןעגנוצעזרעביא 2
 ןעמינָאדוװעסּפ 2

 קיזומ טימ רעדיל 'סָארג ילתפנ 4

 סָארג ילתפנ ןגעװ רעדיל 5

 סעיגָאלָאטנַא ןוא סעיטַאמָאטסערכ ןיא רעדיל 'סָארג ילתפנ 6

 סָארג ילתפנ ןגעוו ןעלקיטרַא ?

 קרעוו יסָארג ילתפנ
 ןעמלַאסּפ

 ,ןטייז 97 ,1919 ,קרָאי וינ ,"עקירעמַא, גַאלרַאפ

 רעדיל

 ,ןטייז 127 ,1920 ,קרָאי וינ ,"רעייפ,, גַאלרַאפ

 רעטייר רעסייוו רעד

 ,ןטייז 111 ,1925 ,קרָאי וינ ,"עקירעמַא, גַאלרַאפ .רעדיל גנולמַאז ַא

 ןדיא
 ,ןטייז 110 ,1929 ,קרָאי וינ ,"םוקפיוא, גַאלרַאפ

 סבעד ןישזדוי

 ,טעטימָאק-סגנודליב גניר רעטעברַא ןופ ןבעגעגסױרַא .ןשטנעמ ַא ןופ השעמ א
 ,ןטייז 64 ,1933 ,קרָאי וינ
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 ןייטשנייוו .ב

 רַאפ טיירגעגוצ ןוא טעברַאַאב .עקירעמַא ןיא ןבעל-רעטעברַא ןשידיא ןופ רעדליב
 -סורַא .יקסװָאלזָאק .נ ןופ טרירטסוליא .סָארג ילתפנ ןופ ןלוש עכעלטלעוו-שידיא

 ,ןטייז 142 ,1935 ,קרָאי וינ ,טנעמטרַאּפעד-סגנודליב גניר רעטעברא םעד ןופ ןבעגעג

 תושעמ

 ,ןטייז 144 ,1935 ,קרָאי וינ .סָארג םייח ןופ ןעגנונעכייצ

 תוליגמ ףניפ יד

 ןוא רעביירש ןופ טעטימָאק ַא ןופ ןבעגעגסױרַא .סָארג ילתפנ ןופ טצעזעגרעביא
 ,ןטייז 192 ,1936 ,קרָאי וינ ,רעוט-רוטלוק

 םעדעמ רימידַאלוװ

 .סָארג םייח ןופ ןעגנונעכייצ .גנוגעואב רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עדנעגעל יִד

 ןופ טעטימָאק סגנודליב םעד ייב גניר-רעדניק גַאלרַאפ םעד ןופ ןבעגעגסױרַא

 ,ןטייז 88 ,1938 ,קרָאי ויִנ ,גניר רעטעברַא

 ןדיא

 סגנודליב גניר רעטעברַא םעד ןופ ףליהטימ רעד טימ ןבעגעגסױרַא .ךוב טייווצ

 ,ןטייז 136 ,1938 ,קרָאי ןינ ,טעטימָאק

 תושעמ העבש

 --ו"שת ,ביבא-לת .סורג םייח ; םירויצה ,רצלמ ןושמש :; שידיימ ."תיזג, תאצוה

 ,ןטייז 113 ,6

 םילהת

 טעטימָאק ַא ןופ ןבעגעגסיורא .סָארג ילתפנ ןופ ריפנײרַא ןַא טימ ןוא טצעזעגרעביא

 ,ןטייז 336 ,1948 ,קרָאי וינ ,רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש ןופ

 םירישה ריש

 צד ָאיר ,1949--ט"שת ,םותי יבצ ןופ ןבעגעגסױרַא .סָארג ילתפנ ןופ טצעזעגרעביא

 ן.טַאמרָאפ םובלַא רעסיורג} .ַאנװָאלװַאּפ איראמ ןופ טרירטסוליא .ָאריענַאשז

 םילשמ ןוא ךעלהשעמ

 ,"סטרעװרָאפ, םייב ףױקרַאפטּפױה .,1955 ,קרָאי וינ ,סָארג םייח ןופ ןעגנונעכייצ

 ,ןטייז 4
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 סָארג ילתפנ ןופ ןעננוצעזרעביא

 ,"שידיא; גָאלרַאפ) סענייה ןופ עבַאגסיוא רעשידיי רעד רַאפ טצעזעגרעביא .1
 ךוב ,, ןופ ןדַאלַאב ןוא רעדיל ,ןסנַאמָאר ,"רעדליבמיורט , (.1917 ,קרָאי וינ
 ,"גנילירפ רעיינ; ןוא "רעדיל ןופ

 -נעכייא ,לעמעד דרַאכיר -- רעטכיד עשטייד ןופ רעדיל טצעזעגרעביא ;2
 .ערעדנַא ןוא רעליש רעקסַאל עזלע ,עטעג ,לַאטסנַאמּפָאה ןָאפ ָאגוה ,ףרָאד

 -עמַא ערעדנַא ןוא ןָאסניבָאר ןָאטגנילרַא ןיוודע ,סרעטסאמ יל רַאגדע ןופ 3

 ,רעטכיד רענַאקיר

 ,ןארביג לילַאק רעטכיד ןשינעמרַא ןופ 4

 ,ארזע ןבא םהרבא בר ןוא לוריבג ןבא המלש 'ר ןפ 5

 .רעדיל עשינַאּפַא 6

 ."םולח סבקעי, עמעָאּפ עשיטַאמַארד סנַאמּפָאה-רעב דרַאכיר 7

 סָארג ילתפנ ןופ ןעמינַאדװעסּפ

 .ןַאמרעב :לעמיג ןונ ; .ג .נ ;: רעברעּפש .ה .נ ; .ה .נ

 קיוומ טימ רעדיל 'סָארג ילתפנ

 ,בולאג ןָאמָאלָאס ןופ קיזומ -- טנַאה יד

 200115066 םצ 11מ1761821 6000614 104042226, 1 צ, 2

 ,םיריש בולָאג ןיא -- דיה

 םט0מ18866 טצ 216640 211810 00. א. צ

 ,טרַאבלעג לכימ ןופ קיזומ -- רעיומ ַא םייל ןופ יוב ךיא

 ,1925 ,.י .נ ,טעטימָאק-סגנודליב ,ר .א ןופ ןבעגעגסױרַא

 ,טרַאבלעג לכימ ןופ קיזומ -- טגנילק ,ךעלקעלג ,טגנילק
 210118866 סע 10611/0 2104810 00. נז צ.. 8

 ,1948 ,י .נ ,טרַאבלעג לכימ ןופ קיזומ -- טכַאנ רדס

 ,1948 ,י .נ ,טרַאבלעג לכימ ןופ קיזומ -- עלעדיימ םעד זיא ליואוו

 ,ןישאראג םוחנ ןופ קיזומ -- םערוטש םעד רַאפ

 ,ןישאראג םוחנ ןופ קיזומ -- טנגערעג ןגער ַא טָאה טכַאניײיב
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 טנַאװ .ה ןופ קיזומ --- ןימאק םייב לוטשגיוו ןיא ץיז'כ

 .שטיװָאלאוו שרעה ןופ קיזומ --- ןוז ןיימ ל'ריאמ

 2ט0115460 םצ 2166ע0 210810 60. א צ+ .. 36

 .שטיוָאלאוו שרעה ןופ קיזומ -- טלעװ רעד םורַא םורַָאדנור

 ם01566 מע 2164ץ0 210516 60. אי צ ., 1936.

 .שטיווָאלאוו שרעה ןופ קיזומ -- לוש רעזנוא ןיא

 ,1932 ,רעבמעצעד-רעבמעוװָאנ ,.י .נ ,דניירפ רעד

 .שטיווָאלאוו שרעה ןופ קיזומ -- ּפמעק ןיא זנוא ייב טוט ןעמ סָאװ

 ,1939 ,.י .נ ,דלָאגנייפ ַאּפיל ןופ קיזומ -- רעמזעלק לסָאי

 .(ָאלרעּפ ָאעל) גרעבלרעפ ןמלז ןופ קיזומ --- בוט-םוי

 ,1944 ,עיפלעדַאליפ ,ץישּפיל בקעי ןופ קיזומ --- ענמיה רעזנוא

 1עזט810 םצ .18000מ 1108סמט422 28112ת866 ט} 6060112 2106

1 4 + 

 סָארג ילתפנ ןגעו רעדיל

 ; דוד ,ווָאלאּפָא

 ,1937 ,עקיסקעמ ,2 .מונ ,ןטפירש רענַאקיסקעמ .סָארג ילתפנ

 ,1939 ,14 לירּפַא ,עיפלעדַאליפ ,טלעװ עשידיא יד .סָארג ילתפנ טימ תונכש ןיא

 ,53"ז ,1940 ,קרָאי וינ ,"טניירפ, גַאלרַאפ .גנורעמעד ןוא טױרגגרָאמ ,ן'סָארג ילתפנ

 םעד ןופ ייליבוי ןעגירעי 25 םוצ ,סָארג ילתפנ טעמדיװעג .עיזעָאּפ ןופ רעטיר רעד

 1941 ,8 לירּפַא ,ָאטנָארָאט ,לַאנרושז רעשידיא רעד .רעטכיד ןעשידיא ןעטנַאקַאב

 ,1950 ,29 לירּפַא ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .ץ'סָארג ילתפנ

 : בקעי ,ץנַאלג

 ךוב ןיא .ץ'סָארג ילתפנ טפַאשרבח טימ .דרעפ ןסייװ ןפיוא רעטייר םינופ דיל סָאד

 ,1939 ,עקיסקעמ ,246יז ,"גרעב יד ןיא טירט,

 : ןמלק ,רעלזייה

 ַאיצילַאג עטצעל יד, : גַאלרַאפ .. .ךעבענ רענראמוק עניימ ."עינעװעג הבשי הכיא

 ,12ײו ,1953 ,קרָאי וינ ,"רענ

 : .ב .א ,רָאטקיװ

 עיונעג) .1925 ,קרָאי וינ ,טייהיירפ יד .הנתמ א ןץ'סָארג ילתפנ .רעטייר רעסייװ רעד

 ן.טנאקַאבמוא עטַאד
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 : ,מ ,רעטומלערעּפ

 ,קרָאי וינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .(ןורכזל סָארג ילתפנ) ,ןילתפנ ןָא גנילירפ ַא
 ,4"ז ,1957 ,5 לירּפַא

 : ,ל ,גרעבנייפ

 ,51ײז ,1950 ,קרָאי וינ ,שידיי .ץרא ןייק ןוא תולג ןייק ָאטשינ

 סעיגָאלָאטנַא ןוא סעיטַאמָאטסערכ ןיא רעדיל יסָארג ילתפנ

 רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ןיא עיזעָאּפ-טפַאשנַאמסדנַאל ןופ עיגָאלָאטנַא
 גנוטכיד

 רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ ןבעגעגסױרַא ,קרָאי וינ ןופ ןעטפַאשנַאמסדנַאל עשידיא יד
 ,225"ז ,1938 ,קרָאי וינ ,ןייארַאפ

 : .ש ץיוורוה ןוא .ב יקסווָארטסָא

 ,162--161"ז/ ,1925 .י 1 ,רָאינרעל ןטרעפ ןוא ןטירד ןרַאפ עיטַאמָאטסערכ

  .מ ,ןיסאב

 ,566--511ײוז ,1940 ,.י .נ ,ץיגָאלָאטנַא עיזעָאּפ עשידיי רענַאקירעמַא

 ,(19551 ,קרָאי וינ ,ןװיטָאמ רענַאקירעמַא ףיוא עיזעָאּפ עשידיי

 : לכימ ,טרַאבלעג

 ,קרָאי ןינ ,גניר-רעטעברַא ןופ טעטימָאק-סגנודליב ןופ ןבעגעגסױרַא ,הדגה עיינ ַא
 ,ךייז ,6

 : ,מ ,שטיוָאנַאהַאק ןוא קלאפ ,ןירעּפליײה

 ,63 ,23"וז ,1930 ,ענליוו ,רָאי ןטירד ןרַאפ עיטַאמָאטסערכ

 :שירעב ,ןייטשנייוו

 ,13-ן2ײזז ,1955 ,רַאונַאי ,בײלקּפָא

 ,101"ז ,1957 ,קרָאי ןינ ,יירד טפעה ,בײלקּפָא

 : .א ,קינשטַאבַאט

 ,1956 ,קרָאי וינ ,עיגָאלָאטנַא עקידנעדער יד

 : יכדרמ ,עפאי

 ,קרָאי וינ ,ייוװצ ךוב ,עיזעָאּפ רעשיאערבעה רעד ןופ עיגָאלָאטנַא .ןעגנוקרעמַאברָאּפ
 ,4'יז ,1
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 ; .ח ,זעב ןוא .ז ,ןיקיורפעי

 "זז ,1932 ,קרָאי וינ ,עיטַאמָאטסערכ עכעלטפאשלעזעג עשירארעטיל .טרָאװ רעזנוא

6, 147, 164:161, 237-236, 217-276, 386-384, 423, 

 61 ,33-27"וז ,1947 ,קרָאי וינ ,טרָאװ עשידיי סָאד

 : בקעי ,ןיוועל

 ,197-196"וז ,1920 ,קרָאי וינ ,לייט רעטירד ,עיטַאמָאטסערכ ,לוש עשידיי עיינ

 "וז ,1929 ,קרָאי וינ ,עיטַאמָאטסערכ עשירָאטסיה ןוא עשירַארעטיל .ךוב עיינ סָאד

8, 

 : בייל ינאמ

 ,1"30 ,1918 ,קרָאי וינ ,"לזניא, ךובלמַאז .(עיגָאלָאטנַא) ןזרעפ ןיא קרָאי וינ

 ; ןמחנ ,ליזיימ

 ,קרָאי וינ ;גַאלרַאפ ףוקיא .עיגָאלָאטנַא ,טרָאװ ןשידיי ןיא עקירעמַא .סָארג ילתפנ

 ,1"689-686ז ,5

 : ןושמש ,רצלמ

 ,םילשורי ,קילאיב דסומ .שידיי תורפסמ הריש ירוזחמ העשת .תורהנ לע ,סורג ילתפנ

 ,203"206 ,142-138 ,64'65"ןז ,1957---ז"טשת

 : רזעילא ,רעלדניש -- לדנעמ ,לשערגיינ

 ,1936 ,ןיװ ,1935:1897 ,עיצילַאג ןיא קיריל רעשידיי רעד ןופ עיגָאלָאטנַא עניילק

 .12ײז

 : .א לעקנערפ ןוא .י ,רענאפ

 ."ץרּפ .ל .י .עינעמור ןופ זיירק רוטלוק רעשידיי, גַאלרַאפ .גנוטכיד עשידיי עיינ

 ,314 ,38:36"וז ,1947 ,סַאי

 : ,ב ,ןַאמדירפ
 ,172ײז ,1938 ,.י .ג .רָאי ןטירד ןרַאפ ךובנעייל --- ךוב ןיימ

 : .י ,יקסנימַאק

 "רעטעברַא ןופ טעטימָאק-סגנודליב ןופ ןבעגעגסױרַא .לוש ןיא ןוא םייה רעד ןיא

 65 64"זז ,1951 ,קרָאי וינ ,גניר

 : םשה שודיק

 588 ,587 ,553:552 ,444"-443"זז ,8 ,קרָאי וינ

 : .י ,ןיסיק

 "וז ,1943 ,קרָאי וינ ,ןעייסע ןוא עיזעָאּפ ןופ קעטָאילביב .המחלמ רעד ןופ רעדיל

2, 52, 128, 1937191, 233-231, 
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 : ,י ,םיובנייטש

 ,138 ,17"וז ,1932 ,קרָאי וינ ,(ךובנעייל) קלָאפ רעזנוא

 סזאזאטאפת, סנ1אזאז; ןזעז ז,טת, אסיתט: 8868, 11828013
 טעטש 4 םית22, 1218

 6)148 2116186 22106302, 1416106 2401010216, 026זג00610,} 1924, קע-

.178 

 11זמנמת 52 זנגז ; 1

 210646ית 3146158 206//ש. גמ /80100102/. 'זיתס 10880 6 1068 תםטמ-

 1180109 0. גסוש צ סע; 27.

 1 ןגעישטטנסנב+ 1082 :

 16844811 608 1' מ6 60146מ 26280004  המ 4201מ0102ש/ 04{ +314618מ

 0066. (68ת101:16486, 21888., 1989, םמ. 77-379.

 }. א

 סָארג ילתפנ ןנעוו ןעלקיטרַא

 ; א

 ,1929 .קרָאי וינ ,"ןדיא , סָארג ילתפנ
 ,טּפעס ,גרעבמעל ,1 .מונ ,רעייטשוצ
 ,58-57יזז ,9

 ; םירפא ,ךַאברעיוא

 ץשידיא ןופ טצָאּפ רעד ,סָארג ילתפנ

 ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט .ןעטלַאטשעג

 ,1956 ,11 לירּפַא ,.י .נ

 : המלש ,ךַאברעיוא

 א .רוטַארעטיל עשידיא ענרעדָאמ יד

 ,קַאבָאר .א ,פָארּפ ןופ טכירַאב רעצרוק
 ,רעבמעצעד ,ןָאדנָאל ,ןבעל ןוא ןושל
 ,34"ז ,7

 ; השנמ ,רעגנוא

 יד ןעגעג עמירָא יד טימ טלַאה תודיסח

 -מוא עטַאד} ,קרָאי וינ ,גָאט רעד .עכייר

 ,ןטנַאקַאב

 : רעדיל .מ ן.מ ,יקסנעוויא|

 ,דניירפ רעד .סָארג ילתפנ ןופ ,"ןעדיא;
 ,17-16"זז ,1929 ,יַאמ ,.י .ג

 : .מ ,יקסנעוויא

 ןופ טצעזעגרעביא ,תוליגמ ףניפ יד

 -ץרעמ ,.י .נ ,דניירפ רעד .סָארג ילתפנ

 ,18-16"זז ,1937 ,לירּפַא

 ,דניירפ רעד .סָארג ילתפנ ןופ ,"ןעדיא,
 ,8ם"7"זז ,8 ,,טפעס-טסוגיױא ,כ ינ

 ,,י .נ ,דניירפ רעד ,"םיליהת רפס, רעד

 ,21-20ײזז ,1946 ,ינויייַאמ

 "רעביא ,םיליהת רפס םעד גידנרעטעלב

 ,דניירפ רעד .סָארג ילתפנ ןופ טצעזעג
 ,15/14"זז ,9 ןיגוי , יג

 :.א ,ימלא

 רעטעברא עיירפ .תועיסנ עשירַארעטיל

 ץטַאד עיונעג} ,1929 ,קרָאי וינ ,עמיטש

 ן,טנַאקַאבמוא

 ןביז ףיוא --- רוטַארעטיל עשידיא יד
 ,י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ . . , ןטייז

 ,ֿפ"ז ,1938 ,21 רַאונַאי

 רעשידיא רעד ןופ דליב גידכעבענ א

 סָאשיײרָאב םחנמ} .רוטלוק ןוא ךַארּפש

 ,19 יַאמ ,,י .ג ,סטרעװרָאפ ן,רושַארב

6, 
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 : לארשי ,ףרָאדנעשַא

 ,מונ ,"רעייטשוצ , ."ןדיי, סָארג ילתפנ

 ,1929 ,רעבמעטּפעס ,קירעבמעל ,}

 ; .ב ,שטיװָארעשָא

 "ץרּפ עשידיי רָאי 75 ."סטרעװרָאפ, רעד

 ,7"61 ,1945 ,.' .נ ,עקירעמַא ןיא עס

 ."סטרעװרָאפ, ןופ עטכישעג יד

 .1947 ,9 רעבמעוװָאנ ,.י .ג ,סטרעוו

 "רָאפ

 ןעשינעהעשעג עשירָאטסיה ױזַא יװ

 .רוטארעטיל רעד ןיא ּפָא ךיז ןעלגיּפש

 ,1950 ,25 רעבָאטקָא ,.י .1 ,סטרעװרַאפ

 ; םשרג ,רעדאב

 "יֵל ןיא טקיביײארַאפ ,ןלזג רעד שובָאד

 רעשידיא .(רעטייר רעסייו רעד) .רעד

 ,1925 ,.י .1 ,טַאלבעגאט

 ןעשיאערבעה ןָא ןעגנוצעזרעביא לביב

 ןעגרָאמ .,"תוליגמ ףניפ יד, טסקעט

 ,19237 ,7 רעבמעװָאנ ,.י .נ ,לאנרושז

 : בקעי ,יקסנַאשָאטאב

 ץשידי ןופ ןעטערטרַאּפ ,סָארג ילתפנ

 ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד .רעביירש

 ,1932 ,23 רעבמעוװָאנ

 ץשידיי ןופ ןעטערטרַאּפ .סָאוג ילתפנ

 ,217-270"זז ,1933 ,עשרַאװ .רעביירש

 ,ןשטנעמ םענייש ַא ןגעו השעמ ענייש ַא
 ,סָארג ילתפנ ןופ סבעד ןישזדוי ןגעוו

 ,7 רַאורבעפ ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד
4, 

 .רערעל ןוא רעטכיד -- סָארג ילתפנ

 ,22 רַאונַאי ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד

6, 

 ילתפנ ןופ "ןדיי, ךוברעדיל רעטייווצ

 יוא ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד .סָארג

 ,1938 ,17 טסוג

 סָאנעוב ,עסערּפ יד .קלָאפ ןרַאפ "וװעיא,

 ,1938 ,30 רעבמעװָאנ ,סערייא

 ,דיל ַא ךיוא ךָאד ןיא לבב תורהנ לע

 ןבורח ןיא רעדיל סָארג ילתפנ ןגעװ

 ,עסערּפ יד .ָאטעג

 ,1943 ,23 לירּפַא

 ,סערייא סָאנעוב

 ילתפנ ןופ "םילשמ ןוא ךעלהשעמ,

 ץרעמ ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד ,סָארג

2 1956, 

 "ןּפסה עטקיטעּפשרַאפ) .סָארג ילתפנ
 ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד .(תורוש
 ,1956 ,12 ילוי

 "יא סָאנעוב ,עסערּפ יד ,םולש םכילע

 ,1956 ,1 טסוגיוא ,סצר

 : .ל ,ןאיאב

 "רָאפ .רוטַארעטיל עשידיי ענרעדָאמ יד

 ,6"/ 1957 ,רעבָאטקָא ,עקיסקעמ ,סיוא

 ; םוחנ ,עזמָאב

 יד ןופ ןעגנופַאש יד ןיא לטעטש סָאד

 .עקירעמַא ןיא רעטכיד עשיצילאג-שידיא

 "רַאװ ,ףליהסקלָאפ ."ןדייא סָארג ילתפנ

 ,1939 99 ,98 ,97) ,3 ,2 ,1 .,מונ ,עש

 : .ל .א ,ןָארַאב

 .רעדיל ערעדנא ןוא יײװדָארב עשידיא יד

 ,30ײז ,1949 ,י :נ

 :יקסוװַאשרַאװ קחצי ןקחצי ,סיװעשַאבו|

 ,י .נ ,סטרעװרָאפ ,שידיא ףיוא םילהת

 ,1949 ,27 רַאורבעפ

 : ,י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב

 ײרד -- ןגעלָאק ןוא רעכיב ןשיװצ
 ,1924 ,יַאמ ,.י .ג ,םוקפיוא רעד .תורוד

 ןוא רעדיל .םַארג ןופ טלַאהניא רעד
 ,105ײז ,19232 ,י .ג ,2 דנַאב ,ןעייסע

 יּפָא ןשיאערבעה ןופ רעטרעװ עשידיי

 יי .ג ,2 דנאב ,ןעייסע ןוא רעדיל .םַאטש

 ,112"ז ,2

 -טנַא רעד ןגעװ ןעגנוקרעמַאב רַאּפ ַא
 .ןײמעגלַא ןיא םַארג ןשידיי ןופ גנולקיוו
 ,126"ז ,1932 ,.י .ג ,ןעייסע

 ,ןעייסע .רעדיל ערעדנַא ןוא רעדיל-גיוו

 ,145ײ7 ,1932 ,י :נ
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 .י .ג ,ןעייסע ,אקירעמַא ןיא דיל רעזדנוא
 ,163-162"זז ,2

 ,170ײז ,1932 ,.י .נ ,ןעייסע ,םישוכ ייוװצ

 רעזנוא ,"קעטָאילביב גניר-רעדניק , יד
 ,32 ,29"זז ,1937 ,רעבָאטקָא ,.י .ג ,לוש

 : דוי ןימינב ן.י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב}
 רעדײינש עכעליירפ יד ןופ דיל סָאד;
 ,י .נ ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק ."ןלעזעג

 ,1939 ,רַאונַאי

 : ,י ,ב ,יקצָאטסָאלַאיב

 ,לקיב המלש .עקירעמא ןיא דיל רעזדנוא

 ,122"/ ,1946 ,.י .ג ,ייסע עׂשידיי יד

 ןוא רעקיומ םעד ןופ יעליבוי םוצ

 ,סטרעװרַאפ .בולָאג ןָאמָאלָאס ,רעטכיד
 ,1952 ,25 ראורבעפ ,.י .נ

 ,יקסוועשטניוו .מָ} .ןעועג ייז ןענעז ריפ

 ןוא טַאטשלעדע דוד ,דלעפנעזָאר סירָאמ

 עג טַאטשלעדע דוד .{רעװָאשװָאב ףסוי

 -נַארּפ ןַאס-סעלעשזדנַא סָאל ,ךוב-קנעד

 ,519ײז ,1952 ,ָאקסיצ

 "עד ירעטעמעס רָאי 49 .סָארג ילתפנ

 ,1956 ,.י .נ ,גניר רעטעברַא טנעמטרַאּפ

 ,38"39ײז

 וּפןסַאג רעד ןוא רעטלעטשרַאפ רעד
 יי .נ ,ןעיסע .רָאװ ןוא םולח .רעק

 ,99ייז ,6

 ףיוא חרוא רעד ןוא רעדמערפ רעד
 יד ןוא רעגענ רענדולב רעד ; תבש
 וי .ג ,ןעייסע .רָאװ ןוא םולח .רעיוב

 ,122 ,121 ,120"זז ,6

 "רעביא:םיליהת ,רעטכיד .סָארג ילתפנ

 "רָאפ .רעלהעצרעדההשעמ ןוא רעצעז

 ,1956 ,10 לירּפֲא .י .נג ,סטרעו

 לירּפַא ,ָאלוַאּפ ןַאס ,טנעמָאמ רעיינ רעד
0 1956, 

 "ןדיי, ןופ רעטכיד רעד -- סָארג ילתפנ

 ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק ,ןשטנעמ ןוא
 ,פ"זייוז ,1956 ,יַאמ ,.י .נ

 ; םהרבא ,קיב

 זעיגילער

 ילתפנ

 .עיזעַאּפ עלערוטלוק

 ,"ןדי,א קרעװ סָארג

 ןגעוו
 רעשידיא

 ,1938 ,25 רעבמעצעד ,ָאגאקיש ,רעירוק
 רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןיא תודיסח
 ,ָאנַאקיש ,רעירוק רעשידיא .עיזעָאּפ
 ,1939 ,12 ץרעמ

 גנוצעזרעביא רעשידיא רעד ןיא םיליהת

 -אליפ ,טלעװ עשידיא .סָארג ילתפנ ןופ

 ,1939 ,1 רעבָאטקָא ,עיפלעד

 וצ ,ך"נת ןופ גנוצעזרעביא סָארג ילתפנ

 ,"םיליהת, ןיז ןופ גנוניישרעד רעד

 רעבָאטקָא ,ָאגאקיש ,רעירוק רעשידיא

1 19239, 

 -ָאמ רעד ןיא ןויטָאמ רעשידיסח רעד

 ,2 ,"ךשמה; .ץיזצָאּפ רעשידיי רענרעד

 ,51'52"וז ,1940 ,י .ג

 ןופ טייהנעגעלעג רעד וצ) סָארג ילתפנ

 (ןפַאש ןשירַארעטיל ןקירעי 25 ןייז

 ץרעמ ,.י .ג ,קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ

5, 1941, 

 : המלש ,רד ,לקיב
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 ,י .ג ,גָאס רעד .שובָאד ןוא ט"שעב

 ,1940 ,18 טסוגיוא

 25 ןייז וצ) .סָארג ילתפנ רעטכיד רעד

 רעד .,(ןעפַאש ןעשירַארעטיל ןעגירהעי

 ,1941 ,8 רעבמעװָאנ ,,י .נ ,גָאט

 ,ןעלכה-ךס ןוא ןלַאטעד .סָארג ילתפנ
 ,244-242"זו ,1943 ,י .נ

 יי .ג ,גָאט רעד .עיצילַאג ןיא לעטעטש א

 ,1949 ,16 רעבָאטקָא

 וי .1 ,גָאט רעד .עיצילַאג ןופ תוגורכז

 ,1953 ,29 רעבמעווָאנ

 ןוא ךעלהשעמ-סקלָאפ סעסָארג ילתפנ

 ,1956 ,רַאונַאי ,,י .נ ,טפנוקוצ .םילשמ

 ,21"-26"זז

 ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיא עגילָאמַא

 ןעגרָאמ-גָאט .גרעב"ןטַאּפרַאק יד ןיא

 ,1956 ,8 רַָאונַאי ,.י .ג ,לַאנרושז

 -רושז ןעגרָאמ-גָאט .ה"ע סָארג ילתפנ

 ,1956 ,13 יַאמ ,.י .ג ,לַאנ

 ןעגרָאמ-גָאט .ה"ע ףרָאדנעשַא לארשי

 ,1956 ,26 ,רעבמעװָאנ ,.י .נ ,לַאנרושז



 ייװ ןופ רעטכיד רעד ,ףרָאדנעשַא לארשי

 סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא .רעדנואוו ןוא
 ,1956 ,9 רעבמעצעד ,סערייא

 ןינ ,ײמָאלָאק סקנּפ .טרָאװ-ריפנײרַא

 יא ,צוװ ,שווייזז ,1957 ,קרָאי

 ,(1956:1897) סָארג ילתפנ רעטכיד רעד

 "זז ,1957 ,קרָאי ןינ ,ײמָאלַאק סקנּפ

9, 

 ; ,ב .י ,ןילייב

 ָאזַאװ עיינ ןיא ןעמולב עטנקירטרַאפ
 ,14 רַאונַאי ,י .נ ,טייהיירפ-ןגרָאמ ,סענ
5, 

 : ארזע'-ןב

 -רַאפ טָאה קידצ ןוא ןואג רעטמיראב

 ידכב ,אבה םלוע ןייז ןופ קלח א טפיוק

 רעדענעק .טילעמירַא ןעציטש וצ

 ,1956 ,17 רַאורבעפ ,לָאערטנַאמ ,רעלדַא

 : קחצי ,רענילרעב

 יוא ,עקיסקעמ ,געװ רעד .,סָארג ילתפנ

 ,1949 ,20 טסוג

 רעד .סָארג ילתפנ -- ןביוש יד ךרוד
 ,1956 ,25 רַאורבעפ ,עקיסקעמ ,געו

 : רעב ,ןַאמרעב

 רעטכיד רעשידיא-שטייד רעסיורג רעד
 ,.י .נ ,סטרעװרָאפ .ןַאמּפָאה רעב דרַאכיר
 ,1945 ,6 רעבָאטקָא

 : ,ק ,יסיווָאקרעב

 ס'רעללימ .ןעלַאנרושז ןוא רעכיב ןשיװצ

 ,1918 ,18 רַאונַאי ,, .1 ,טפירשנעכָאװ

 ,ב1ײז

 : ,י ,ןײטשנָארב

 15 ןופ ןעלקַאכאס
 -רוטַארעטיל ןיא םזינינעל-םזיסקראמ

 "קא גָאטרָאא ןט315 םוצ .שינעטנעק

 ,ֿפ"ז ,1932 ,קסנימ ,עיצולַאװער-רבַאיט

 רַאפ ףמַאק רָאי

 : לאקזחי ,ןײטשנָארב

 ןוא קיװייל ,ה ,בייל ינַאמ ,יודנַאל עשיז

 -רָאפ עטסקיטכיװ יד ,ןרעּפלַאה ,ל .מ

 -מיא ."עגנויא עּפורג רעד ןופ רעייטש

 ,1941 ,ַאגַאקיש .רענעייל ַא ןופ עיסערּפ

 ,31יז

 ; .ר .י ,ןַאמנירב

 -לטעטש רענַאיצילַאג יד ןופ רעטכיד רעד

 רעזנוא ."ןדי, .סָארג ילתפנ ,טעטש

 ,1929 ,רעבמעטּפעס ,עשרַאװ ,גנונעפָאה

 טסוגיוא ,.י .1 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 .5"ז ,1929 9

 ךיז ןדניב םולח ןוא טייקכילקריװ ןעוו

 ,עשרַאװ ,גנונעפָאה רעזנוא ...ןעמַאזוצ

 ,16:14"זז ,1929 ,15 רעבמעטּפעס

 : לעמיג דוי

 "וק רעשידיא .סָארג ילתפנ ןופ םעדעמ
 ,19238 ,19 ינוי ,ָאגַאקיש ,רעיר

 : בקעי ,בילטָאג

 ,טַאלבסקלָאפ ."ןדי, -- סָארג ילתפנ

 ,154 רעמונ ,ענװָאק

 : לארשי ,בילטָאג

 רַאפְו .ןעדיא ץטושּפ א ןופ קנַאד א

 ן"םיליהת, ןופ גנוצעזרעביא סעסָארג

 ,1944 ,22 לירּפַא ,.י .ג ,סטרעװרַאפ

 : .צ ,ב ,גרעבדלָאג

 .סָארג ילתפנ ןופ ,"תוליגמ ףניפ יד,

 ,6 ןאי נ ,גָאס רעד

 יי .1 ,גָאט רעד ,"תושעמ ,, סָארג ילתפנ

 ,1936 ,13 רַאונַאי

 -מעטּפעס ,.י .נ ,גָאט רעד ,שירָארעטיל

 ,1936 ,14 רעב

 ילוי ,.י ,נ ,גָאט רעד .סָארג טנעװַא ןַא

3 1939, 

 יי .ג ,גָאט רעד ."טלעוװרעדניק, רעמונ ַא

 ,1943 ,25 ינוי

 ,גָאט רעד ."םיליהת, -- סָארג ילתפנ

 ,1949 ,15 יֵאמ ,י .נ
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 וי .ינ ,גָאט רעד .שידיא ףיוא םיליהת

 .1949 ,16 יאמ

 ןעגרָאמ-גָאט .עקירעמַא סעיגָאלָאטנַא

 .1955 ,4 ינוי ,י .נ ,לַאנרושז

 -רָאמ-גָאט .םינינע עשירַארעטיל ןעגעוו

 ,1956 ,22 לירּפַא ,.י .נ ,לַאנרושז ןעג

 : ןָאמָאלָאס ,בולָאג

 .בולָאג ןָאמָאלָאס ןופ רעדיל עשידיא

 טרעצנָאק לַאסרעװינוי ןופ ןבעגעגסױרַא

 ,21720 ,ן5"וז ,1932 ,.י .נ ,שזדניישטסקע

 ; סקַאמ ,טפַאג

 -רָאיוינ .טיוט ןגעװ לכיב רעגידעבעל א

 .12"ז ,1940 ,24 יַאמ ,טַאלבנעכָאװ רעק

 : בייל שריה .רד ,ןָאדרָאג

 ידו .רוטַארעטיל עגיכַארּפש-ליפ רעזנוא
 ילתפנ ןופ םעדעמ ,לװ ןופ עיפַארגָאיב
 לירּפַא ,.י .נ ,לַאנרושז ןעגרָאמ .ןסָארג
2, 1939, 

 : אבא ,ןידרָאג

 ףניפ יד ,לַאװק ןקיביא רעזנוא ןופ
 ,סָארג ילתפנ ןופ טצעזרעביא ,תוליגמ

 ,20 טסוגיױא ,.י .נ ,רעפמעק רעשידיא
 ,20-19"זז ,7

 : ,פ ,דלָאגניג

 ןבעגעגסױרַא ,סָארג ילתפנ ןופ "םעדעמ,

 רעטעברַא ןופ טעטימָאק-סגנודליב םייב

 ,ץרעמ ,.י .ג ,גנואיצרעד עשידיי .,גניר

9, 

 :ןויצ ןב ,גרעבסניג

 ןופ רעגניזאב רעד -- סָארג ילתפנ

 -טַאלבעגַאט עיינ סָאד ,לטעטש ןשידיא

 ,1929 ,6 לירּפַא ,קירעבמעל .ןגרָאמ רעד

 : בקעי ,ןײטשטַאלג

 ,.גנוצעזרעביא םיליהת סעיסָארג ילתפנ

 ,1949 ,13 יַאמ ,.י .נ ,רעפמעק רעשידיא

 ,10"פ"זז

 טסוגיוא ,.י .נ ,רעפמעק רעשידיא .ווירב

 ,11"ז ,1949 ,9

 .סָארג ילתפנ ןופ םילשמ ןוא ךעל'השעמ

 ,26 טסוגיוא ,י .ג ,רעפמעק רעשידיא

 ,14-12"זז ,5

 : סעלעיעל .א ן.א ,ץנַאלג)

 -לַאסּפ ,, .ןגַארפ ךס א טימ רעדיל לכיב א

 רעד .סָארג ילתפנ ןופ רעדיל ,"ןעמ

 ,1919 ,20 רעבמעצעד .י .נ ,גָאט

 .עקירעמא ןיא עיזעָאּפ עשידיי עיינ יד

 טסוגיוא ,עשראוו ,רעטעלב עשירַארעטיל

 ,2"ו ,1924 ,5

 וי .1 ,גָאט .ץיזעָאּפ עשידיא רָאא 5

 ,1929 ,26 רעבמעוװָאנ

 ,י .נ ,גָאט רעד .רעביירש ןוא ןעטייצ

 ,1940 ,26 רעבָאטקָא

 עשידיי יד ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד

 ןיא עסערּפ עשידי רָאי 75 .עסערּפ

 ,89"ז ,1945 ,.י .נ ,עקירעמא

 ,י .נ ,גָאט רעד ,טסעטנַאק ןעייסע ןגעוו

 ,1947 ,8 רעבמעווָאנ

 יאמ ,.י .נ ,גָאט רעד .טרָאװ ןוא טלעוו

1, 1949, 

 ,גָאט רעד .ווירב-סוחי רענאקירעמא רעד

 ,0 "7 יאמ /ל ינ

 עד ,.י .נ ,גָאט רעד .טרָאװ ןוא טלעװ

 ,1950 ,9 רעבמעצ

 -רושז ןעגרָאמיגָאט .סקנּפ רעײמַאלָאק

 ,1958 ,15 ראורבעפ ,.י .נ ,לאנ

 : בקעי ,ץנַאלג

 ,טייצ יד .ןעגנונעכייצרַאפ עשירַארעטיל

 ,ןטנַאקַאבמוא עטַאד| 57 רעמונ ,עקיסקעמ

 -יטש עשידיא רענַאקיסקעמ .סָארג ילתפנ

 ,1933 ,28 ינוי ,עמ

 ,5 ילוי ,עמיטש עשידיא רענַאקיסקעמ

3, | 

 ץנייז ןופ טכיל ןיא יקצָאטסָאלַאיב .י .ב

 ,ָאגַאקיש ,ןקירב ."ןעייסע ןוא רעדיל;

 ,346"ז ,1934 ,רעבמעטּפעס
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 רעדיל ,1919 "ןעמלַאסּפ,) סָארג ילתפנ

 ,1925 "רעטייר רעסייו רעד, ,0

 -מעטּפעס ,.י .ג ,טפנוקוצ .(1929 "ןדיי,

 ,617-614"זז ,1936 ,רעב

 רעד .סבעד ןישזדוי -- סָארג ילתפנ

 ,1937 ,2 רעבָאטקָא ,עקיסקעמ ,געװ

 סָארג ילתפנ : טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ

 ,14 יַאמ ,עקיסקעמ ,געװ רעד ."םעדעמ,

8, 

 רעמונ -- "רעכיבלמאז , ןופ עיזעָאּפ יד

 ,1948 ,8 יַאמ ,עקיסקעמ ,געװ רעד .ןביז

 : .פ ,רעטבילעג

 -ץעברַא .סָארג ילתפנ ןופ "ןדיי; ןגעװ

 ,רַאורבעפ ,.י .נ ,ןיטעלוב לוש גניר רעט

9, 

 -יירש א -- ןסחי רערעסערג א זיא רעו

 ,לוש רעזנוא ?רערעל א רעדַא רעב

 ,1933 ,ץרעמ ,.י נ

 : ,ב ,דרַאבָארג

 "ז ,1935 ,.י .נ .טרעדנוהרָאילטרעפ א

8,, 

 : .ל .י ,ןַאמזורג

 "וינ ןיא ."ןדיא , : ךוב-ץיטָאנ ןיימ ןופ
 "ירק סנוסלגר ןגעװ) "ראודה, רעקרָאי
 -עפ ,סערייא סָאנעוב ,לגיּפש רעד ,(קיט

 ,1941 ,1 רַאורב

 : .ח ,טנערג

 ,טכיל ןופ רעטכיד רעד --- סָארג ילתפנ

 ,טסוגיוא-ילוי ,.שזד .נ ,ןָאיעב ,סנגייא

 ,15-13"זז ,5

 : ,מ ,סיצנַאד

 עג בָאה ךיא סָאװ "ןַאמטוג םייח ,, רעד

 ,1938 ,. .נג ,רעקידעבעל רעד .טנעק

 ,140ײז

 : יכדרמ ,סיצנַאד

 ,3 יַאֹמ ,י .ג ,גָאט רעד .תבש דובכל

7, 

 ; .כ ,סיצנַאד

 ,גָאט רעד .ןשינעהעשעג ןופ דנַאר םייב

 ,1949 ,123 ילוי ,.י .נ

 : השמ ,ינווָאכוד

 ,,י .נ ,רעקעװ רעד .ךַאלכיב-רעדניק סקעז

 ,9"ם"זז ,1938 ,5 רַאורבעפ

 ,י .נ ,רעקעװ רעד .םעדעמ רימידַאלװ

 ,9"ם"זז ,1938 ,1 רעבמעוװָאנ

 -ידיסח טָאה סָאװ רעלטסניק רעשידיא

 םייח| .טסנוק ןייז ןיא ןערב ןעש

 , .1 ,לָאנרושז ןעגרָאמיגָאט {סָארג
 ,1957 ,3 ץרעמ

 ; ,ל .מ ,ןרעּפלַאה

 ,י .1 ,ךָאװ יד .סָארג ילתפנ ןופ ,"ןדיי;

 ,1929 ,3 רעבָאטקָא

 -ָאטקָא ,.י .נ ,ךָאװ ."ןדיי, סָארג ילתפנ

 ,19-18"זז ,1929 ,18 רעב

 ;,י ,ןרָאה

 ,גנוטייצ עשידיא .ןעטכייל סָאװ ןעיידיא

 ,1954 ,10 רַאונַאי ,סערייא סָאנעוב

 ,גנוטייצ עשידיא ,טימ-ןסייר סָאװ תורוש

 ,1955 ,4 רַאונַאי ,סערייא סָאנעוב

 ילתפנ רעביירש ןופ רבק ןעשירפ םייב

 ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא .סַארג

 ,1956 ,10 לירּפַא

 ,רוטַארעטיל רעדניק טימ תוכייש ןיא

 -קָא ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא

 ,1956 ,2 רעבָאט

 : .א ,ילילגה

 ,לוש רעזנוא ."תושעמ, סָארג ילתפנ
 ,26-25"ױו ,1936 ,ץרעמ ,.י .נ

 : לואש ,ץיוורוה

 -יפ , ריל סע'סָארג ילתפנ רַאפ ןעקנַאד
 ,.י .ג ,סטרעװרָאפ 5! זנוא וצ העװ ,רער
 ,1953 ,4 טסוגיוא
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 : הירכז ,ןַאמשרעה

 "אמַארד ןוא רעטכיד רעד ,סעלעיעל .א

 ,אגנושזוט ,ןטפעה עשירארעטיל .גרוט

 ,64"ז ,1949 ,לירּפַא-רַאונַאי

 : השמ ,סצעיטיוו

 "נכָאװ רעקרָאיוינ .דיל ןוא ריש ,טויּפ

 ,12ײז ,1950 ,24 ץרעמ ,טַאלב

 : ישטרעב ,ץיוועקסיוו

 עיפַארגָאילביב א .שאוהי .סָארג ילתפנ

 ,1944 ,דנַאלװילק ,ןטפירש ענייז ןופ

 ,233יז

 : ,מ ,דַארגָאניװ

 ןופ גנוצַאשּפָא ןַא .עייּפָאּפע עשידיא

 רעד ."ןדיא ךוב םעיינ סָארג ילתפנ

 ,1929 ,9 ץרעמ ,.י .נ ,רעקעוו

 : .פ ,קינרעיוו

 |.ןעמלַאסּפ} .סָארג ילתפנ ןופ עמצָאּפ א

 ,ןטנַאקאבמוא עטַאד} ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 -רושז ןעגרָאמ .סָארג ילתפנ ןופ רעדיל

 ,1920 ,15 רַאורבעפ ,.י .נ ,לַאנ

 . .עקירעמַא ןיא ןעדיא ןופ עטכישעג יד
 ןעגרָאמ ,(רוד םעיינ ןופ רעטכיד יד)

 ,1924 ,6 רעבָאטקָא ,.י .ג ,לַאנרושז

 ,לַאנרושז ןעגרָאמ ."ןדיי, סָארג ילתפנ

 ,1920 ,19 רַאונַאי ,י ;נ

  ,ז ,רעּפנייוו

 .ןװיטָאמ עסיורג ייװצ ןופ ףושיכ ןיא

 ,1921 ,עיפלעדַאליפ ,טלעװ עשידיא

 ""רעטײר רעסייװ רעד, סָארג ילתפנ

 ,5 ןר ינ ,םוקפיוא

 ,טסוגיוא ,.י .1 ,םוקפיוא ,סָארג ילתפנ
 ,15"פײזז ,6

 ,םוקפיוא רעד .סָארג ילתפנ ןעמָאקליװ

 ,1927 ,י :נ

 -עטשטפירש עשידיא .ךַאברעױא םירפא

 ,7"33 ,1933 ,1 דנַאב ,י .נ ,רעל

 ,רעלעטשטפירש עשידיא .סָארג ילתפנ
 ,40"45ײוװ ,3 2 יג

 ,ינוייַאמ ,.י .נ ,םוקפיוא .סָארג ילתפנ

 ,7-6"זז ,6

 ,7"84 ,1940 ,.י .נ ,ןרעּפלַאה בייל השמ

 "ונַאי ,.י .נ ,רוטלוק עשידיי .שֵא םולש
 ,1פײז ,1955 ,רַא

 .עיגָאלָאטנַא רעד ןופ בוט-םוי םעד וצ

 ,1955 ,רעבמעצעד ,.י .נ ,רוטלוק עשידיי
 ,27ײז

 עד ,,י .ג ,רוטלוק עשידיי .סָארג ילתפנ

 ,51"ז ,1955 ,רעבמעצ

 ,י .נ ,רעלטסניק ןוא רעביירש .ׁשֵא םולש

 ,104"ז ,8

 :קחצי .,ןַאמסייוו

 ןוא ךעלהשעמ, סָארג ילתפנ ןגעװ

 -רָאפ ,(עיצקַאדער ןיא ווירב ַא) "םילשמ

 .1955 ,12 רעבמעוװָאנ ,.י .נ ,סטרעוו

 : לרעּפ ,גרעבנסייוו

 רעטעברא עירפ .גרעבנעסייו .מ י

 ,דײז ,1956 ,14 רעבמעצעד ,.י .1 ,עמיטש

 : .ע .נ ,יקסלעוו

 ןיא עקירעמַא, עץיגָאלָאטנַא רעד טימ
 ,י .נ ,רוטלוק עשידיי ,"טרָאװ ןשידיי

 ,32"ז ,1955 ,רעבמעצעד

 : ןמלז ,גייווצרעבליז

 ןשידיי םעד ןופ ןָאקיסקעל .סָארג ילתפנ

 ,1"520 ,1931 ,.י .נ ,דנַאב רעט1 ,רעטַאעט

 : ילא ,רעגניז

 -לץדַאליפ ,טלעװ עשידיא .סָארג ילתפנ

 ,1940 ,24 ץרעמ ,עיפ

 : .ד .ש ,רעגניז

 ,סָארג ילתפנ

 ,1925 ,.שוד .נ

 ,י .1 ,טפנוקוצ ,"תושעמ,  סָארג ילתפנ

 ,1936 ,רעמעצעד

 ,ןָאסרעטעּפ ,"ןעלגעז,

20 



 ; א ירעצצז

 ? טעטימַאק םיליהת ןטימ ךיז טרעה סָאװ

 ,15 ינוי ,,י .נ ,קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ
3, 

 ; ,* ,מ ןשטיװָאמייח

 -מעװָאנ ,טַאלבנכָאװ רעקרָאיוינ .ןטעָאּפ

 ,1"ז ,1940 ,22 רעב

 : הרובד ,טנאראט

 ןיא רוטארעטיל רעדניק רָאי קיצרעפ
 -ּפעסיילוי ,.י .ג ,ןעגנולמַאז .עקירעמַא
 ,1"76 ,1954 ,רעבמעט

 -רעפ יד ןיא רוטַארעטיל-רעדניק עשידיי

 -ירפ ,.י .ג ,9 ,ןעגנולמַאז .ןרָאי רעקיצ
 ,120"ז ,1956 ,גניל

 ; ףסוי ,רד ,םיובנענעט

 יייא סָאנעוב .םייה עטלַא ןיימ עיצילַאג
 ,173ײז ,1952 ,סער

 ; ,ש ,םיובנענעס

 ,ָאגַאקיש ,רעירוק רעשידיא .סָארג ילתפנ
 ,1938 ,14 טסוגיוא

 "יפ ,טלעװ עשידיא .סָארג ילתפנ ןגעוו

 ,1929 ,5 ץרעמ ,עיפלעדַאל

 -סירעטקַארַאכ א טעמכ) .סָארג ילתפנ
 -עד ,ָאגַאקיש ,רעירוק רעשידיא .,(קיט
 ,1929 ,3 רעבמעצ

 "וק רעשידיא ,סָארג ילתפנ ,"ןעמלַאסּפ,

 ,1940 ,14 לירּפַא ,ָאגאקיש ,רעיר

 ,לגיפש רעד .ייװדָארב טסיא
 ,יײז ,1942 ,20 רַאונַאי ,סערייא

 ,"ןַאמּפָאה-רעב דרַאכיר ייב ךוזַאב ַא;
 ,24 טסוגיוא ,ָאגַאקיש ,רעירוק רעשידיא
2, 

 ,רעירוק רעשידיא .טדער סָארג ילתפנ
 ,1942 ,21 רעבָאטקָא ,ָאגַאקיש

 ילתפנ וצ) ,לטעטש ןופ רעטכיד רעד

 ,(ןפַאש ןשירַארעטיל ןקירָאי 25 ס'סָארג

 רעבָאטקָא ,ָאגאקיש ,רעירוק רעשידיא
1 1942, 

 סָאנעוב

21 

 ,רעירוק רעשידיא .תור ןופ עילידיא יד
 ,1942 ,8 ינוי ,ָאגַאקיש

 ןגעװ) .טייקיביײא ןופ ךיירגינעק םניא

 ,קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ .(סָארג ילתפנ

 ,1942 ,15 ילוי ,י 1

 ףניפ יד, .תלהק גינעק ןופ דײר יד
 ,סָארג ילתפנ ןופ טצעזרעביא ,"תוליגמ

 15 טסוגיוא ,ָאגַאקיש ,רעירוק רעשידיא
 ,1943 ,16 ןוא

 -אקיש ,רעירוק רעשידיא .םירישה ריש

 ,1944 ,10 לירּפַא ,ָאג

 ,לַאנרושז רעשידיא רעד .םירישה ריש

 ,1944 ,2 יֵאמ ,ָאטנָארָאט

 -ידיא ,והימרי טעפָארּפ רעשיגַארט רעד
 ןוא ,20 ילוי ,ָאגַאקיש ,רעירוק רעש
1, 1944, 

 ילוי ,ָאטנָארָאט ,לאנרושז רעשידיא רעד
 ,1944 ,31 ןוא 0

 ,ךלעפ ןיימ ןופ טינש .םירישה ריש
 ,489ײז ,1949 ,.י .נ

 ןימ ןופ טינש .ןיקצַאלק בקעי .רד

 ,507ײז ,1949 ,.י .ג ,דלעפ

 .רעביא ,םיליהת) .םיליהת ןופ המכח יד

 ,עמיטש יד .(סָארג ילתפג ןופ טצעז

 -מעװָאנ ,1949 ,29 רעבָאטקָא ,עקיסקעמ

 ,1949 ,19 ,16 ,12 ,5 רעב

 יד .תלהק גינעק ןופ טלַאטשעג סָאד

 -קַא ,30 רעבמעטּפעס ,עקיסקעמ ,עמיטש
 ,1950 ,14 ןוא 7 רעבָאט

 .םואעוומ ןעשידיא ןיא

 ,1951 ,19 יַאמ ,עקיסקעמ

 -ןכָאװ רעקרָאיוינ .תור ןופ עילידיא יד

 ,1952 ,20 ינוי ןוא 29 יַאמ ,טַאלב

 ,עמיטש יד

 -ןכָאװ רעקרָאיויג .ןַאמפָאה-רעב דרַאכיר

 ,15"ז ,1952 ,28 רעבמעוװָאנ ,טַאלב

 -רעביא) תלהק גינעק ןופ טלַאטשעג סָאד

 -רושז רעשידיא .(סָארג ילתפנ ןופ טצעז

 ,1953 ,12 ןוא 11 רַאונַאי ,ָאטנָארָאט ,לַאנ

 רעטכיד .ןַאמפָאה רעב דרַאכיר

 ,104ײז ,1955 ,.י .נ ,תורוד
 ןוא



 "רַאפ םוצ) .רוד א ןופ גנַאגרעטנוא-ןוז

 רעטכיד ןוא דניירפ ןרעייט ַא ןופ טסול

 יאמ ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .(סָארג ילתפנ

 ,1956 ,16 ןוא ,9 ,2 ינוי 6

 ןיז וצ .ץסָארג ילתפנ גידנעקנעדעג

 ,עקיסקעמ ,עמיטש יד ,טײצרַאי ןטשרע

 ,1957 ,4 יַאמ

 ; לאינד ,ינרַאשט

 רעדניק רעשידי רעד ןופ סקואו רעד

 ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק .רוטַארעטיל

 ,20ײז ,1929 ,רַאונַאי ,.י .נ

 : קחצי ,שטיווָאסאנאי

 "יא סָאנעוב ,עסערּפ יד .סָארג ילתפנ

 ,1956 ,18 לירּפַא ,סער

 : יכדרמ ,עפאי

 .ןוקית ןשיטעָאּפ ןיא --- םייה עטלַא יד

 רעשידיא .(רעדיל-"ןדיא , סָארג ילתפנ)

 ,1938 ,23 רעבמעצעד ,י .נ ,רעפמעק

 ,16:15"זז

 רעטעברַא עיירפ .ןעגנוצעזרעביא ןגעװ

 .ֿפ"ז ,1940 ,26 רַאונַאי ,.י .נ ,עמיטש

 עשידיי רענַאקירעמַא קיסיירד ןוא ןייא
 'עפ ,י .נ ,רעפמעק רעשידיא .ןטעָאּפ
 ,1941 ,14 רַאורב

 "ערבעה ןיא סָארג ילתפנ ןופ "תושעמ,

 ,2 ץרעמ ,.י .ג ,לַאנרושז ןעגרָאמ ,שיא
7, 

 .שידיי ןיא גנוצעזרעביא-םיליהת עיינ ַא
 -מעװָאנ ,.י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ
 ,6ֿפ"זז ,1949 ,25 רעב

 -עמַא ןיא עיזעָאּפ עשידיי רָאי קיצפופ
 ,לַאנרושז ןעגרָאמ ,סָארג ילתפנ .עקיר
 ,1951 ,14 ןוא 7? רַאונַאי ,.י .נ

 "סנבעל .(םישולש יד וצ) .סָארג ילתפנ

 ,11-10"ײזז ,1956 ,ינוי ,ביבא-לת ,ןעגַארפ

 ; ,מ ,יגדרי

 "ןכָאװ רעקרָאיװינ .יקצָאטסָאלַאיב .י .ב

 ,26 ,1"25ז ,1954 ,16 לירּפַא ,טאלב
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 יי .ג ,רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא

 .22"ז ,5

 ,טַאלבנכָאװ רעקרָאינ .סָארג ילתפנ

 ,16:13"וז ,1956 ,30 לירּפֲא

 : םיפעי ,ןירושי
 (1942:1892) "טפנוקוצ , רָאי קיצפופ
 ,טפנוקוצ .(קיטסיטַאטס עשיפַארגָאילביב)
 ,34דײז ,1942 ינויייַאמ ,.י .נ

 "וצ .עיפַארגָאילביב-"טפנוקוצ, רָאי 0

 ,445"ז ,1942 ילוי ,.י .נ ,טפנוק

 -- בייל ינַאמ .עיפַארגָאילביב בייל ינאמ

 ,.י .ג ,דנַאב רעטייווצ .ןדַאלַאב ןוא רעדיל

 ,5"ז ,5

 ,5ֿ"ז ,1955 ,.י .נ ,קורדּפָא רעטארַאּפעס

 ; .נ ,ןינַאכ

 ,לוש רעזנוא ,"גניר-רעדניק, גַאלרַאפ
 ,1937 ,רַאונַאי ,1 .מונ ,.י .נ

 -עברַא ןיא טייקיטעט לוש ןוא רוטלוק
 ,22 לירּפַא .י .ג ,סטרעװרָאפ .גניר רעט

4, 

 : .ה ,סלעקצַאכ

 ,ענװָאק ,טַאלבסקלָאפ .םעדעמ רימידַאלװ

 ,2481 רעמונ

 ,22 ילוי ,.י .ג ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

8, 

 ; יבצ .רד ,ןהכ
 ןופ טצעזעגרעביא ,תוליגמ ףניפ יד
 ,טסוגיוא ,.י .נ ,טפנוקוצ ,סָארג ילתפנ
8, 

 ,"טייקשידיא-יינ , ןופ גנוגעװַאב עיינ יד
 "נא סָאל ,עמיטש עשידיא רעינרָאפילַאק

 ,1940 ,5 ילוי ,סעלעשזד

 ילתפנ ןופ גנוטכידרעביא-םיליהת יד

 ,י .1 ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק .סָארג

 ,19-16"זז ,1949 ,רעבמעצעד

 : עיסעּפ ,הנהכ

 רעד .רעכיב ענייז ןיא סָארג ילתפנ
 ,1932 ,ץרעמ-רַאורבעפ ,.י .נ ,םוקפיוא

 ,18"27ײז



 : ַאלָאל

 וצ) .רעדליב ןיא קיטירק רוטַארעטיל
 "ןדיי ךוב םענענישרעד יינ סָארג ילתפנ
 ,24 ילוי ,י .נ ,לאנרושז ןעגרָאמ 2
8, 

 : ,ה ,גנַאל

 ןעדיא יד ייב באב העשת רעגיטנייה רעד

 ,סטרעװרָאפ ,טלעװ רעצנאג רעד ףיוא

 ,1929 ,23 ילוי ,י ;נ

 ; ,ב ,ןיּפאל

 ,םוקפיוא רעד .ענעגייא ןשיװצ תונעט

 ,1927 ,י 1

 : םייח ,ןַאמרעביל

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ המשנ יד

 ,1"246 ,1933 ,י .ג ,רעביירש ןוא רעכיב

 ןופ טצעזרעביא ,"תוליגמ ףגיפ יד,

 רַאונַאי ,,י .נ ,סטרעװרָאפ .סָארג ילתפנ

4, 1927, 

 ןוא רוטלוק .סָארג ילתפנ ןופ "םעדעמ,

 ,1928 ,לירּפַא ,.י .נ ,גנואיצרעד

 : .א ,קַאװטיל

 ןענרעל ןופ ןגַארּפ יד וצ לָאמַארעדיװ

 סָארג ילתפנ טימ תוכייש ןיא) עטכישעג

 -רַא (עטכישעג רעשידיי ןגעװ לקיטרַא

 ,לירּפַא ,.י .ג ,ןיטעלוב לוש גניר רעטעב
9, 

 ,רעקעװ רעד .ךעלעגַארפ ןוא ןגַארפ

 ,12:10"וז ,1921 ,28 רעבמעװָאנ ,,י נ

 : ,ש ,רעדניל

 ,טײצרָאא ןטשרע םוצ .סָארג ילתפנ

 לירּפַא ,.י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 ,2יז ,1957 5

 : רודַאּפמָאּפ ןרעד רעגידעבעלו

 רעסיורג רעד .סויוורעטניא עשירַארעטיל
 -מוא עטַאד עיונעג} .1918 ,.י .ג ,סדנוק
 ן.טנַאקַאב

 :(רעד) רעגידעבעל

 רעסיורג רעד .ײּפַאכ א ןוא ילפ ַא;
 ,1926 ,רַאונַאי ,.י ,1 ,סדנוק

 רעסיורג רעד ."רעטייר רעסייו רעד,

 ,6"ז ,1926 ,21 יאמ ,.י .1 ,סדנוק

 ןעגרָאמ .דיראי ןעשירַארעטיל ן'פיוא

 ,1951 ,28 רצבַאטקָא ,.י .ג ,לַאנרושז

 ןעגרָאמ .,דירַאי ןעשירארעטיל ן'פיוא

 ,1952 ,7 רעבמעצעד ,.י .נ ,לאנרושז

 -רָאמ-גָאט .דירַאי ןעשירארעטיל ןפיוא

 ,19 רעבמעצעד ,.י .נ ,לַאנרושז ןעג

4, 

 -רָאמ-גָאט ,דירַאי ןעשירארעטיל ןפיוא

 ,1956 ,5 טסוגױא ,.י .נ ,לַאנרושז ןעג

 : םהרבא ,וועל

 סעמַאמ ןײמ .ץוביק ןופ ךוב-גָאט

 ץרעמ ,זירַאּפ ,טרָאװ:רעטעברַא .םיליהת

1, 1950, 

 -- גנורעדירברַאפ

 ,עקירפא-םורד

 ,21"ז ,6

 : עּפיל ,רערעל

 וי .1 ,לַאנרושז רעדניק ,סָארג ילתפנ

 ,6 .טקָא

 :לעדנעמ ,סעזָאמ

 סָאװ (.לארשי ,תובוחר ןופ ףירב ַא)
 -רַא יד ןופ ןענרעל לארשי ןיא ןעדיא
 ,סטרעװרָאפ ."סטרעװרָאפ, ןיא ןעלקיט

 ,1956 ,9 ץרצמ ,.י .נ

 ; לדוי ,קרַאמ

 ןעגנוצעזרעביא 4 ןשיװצ ךיילגרַאפ א

 ,4 דנַאב ,ךארּפש עשידי ,תלהק ןופ

 ,1944 ,רַאורבעּפ-ראונַאי ,,י .נ ,1 טפעה

 : .א ,רד ,ינודקומ

 ףיוא ,רעכיב .סָארג ילתפנ ןופ תושעמ

 רעדניק ןוא סיוא ןקוק רערעל עכלעוו

 -רושז ןעגרָאמ .דלודעגמוא טימ ןטרַאװ

 ,1936 ,15 ראונַאי ,.י .נ ,לַאנ

 ןופ טצעזעגרעביא ,תוליגמ ףניפ יד

 , .ג ,לַאנרושז ןעגרָאמ .סָארג ילתפנ

 ,1936 ,11 רעבמעוװָאנ

 .שיאערבעה-שידיי

 ,טסוגיוא ,גרובסענַאהָאי
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 "ידיא רעד ןופ עדנעגעל יד ,"םעדעמ,

 ילתפנ ןופ גנוגעװאב רעטעברא רעש

 טסוגיוא .י .נ ,לַאנרושז ןעגרָאמ .סָארג

0 1938, 

 רעדיל דנַאב רעטייװצ -- סָארג ילתפנ

 טסוגיוא .י .נ ,לַאנרושז ןעגרָאמ ."ןדיי,

1, 1938, 

 ירָאטס יד, סקַאבָאר .א .א .רד ןגעווו

 -רושז ןעגרָאמ .ן"רושטארעטיל שידיי ףָא

 ,1940 ,25 רעבמעטּפעס ,.י .נ ,לַאנ

 "װָאט ייווצ ןשיװצ רעטכיד עשידיא 1

 רעבָאטקָא ,.י .נ ,לאנרושז ןעגרָאמ .ןעל

0 1940, 

 ןעגרָאמ .ךוברָאי -- "רענַאיצילַאג רעד;

 ,1941 ,25 ינוי ,.י .ג ,לַאנרושז

 "רוטַארעטיל טששידיא עינ ןוא עטלא;

 רענײמעגלַא רעד ןיא רעגינ .ש ןופ

 -רושז ןעגרָאמ .ג"ןדיי --- עידעּפָאלקיצנע

 ,1942 ,27 יַאמ ,.י .ג ,לַאנ

 ,י .1 ,לַאנרושז ןעגרָאמ .ןעליוּפ ןברוח

 | ,1942 ,22 ילוי

 -רושז ןעגרָאמ .רעדנעל 10 ןופ רעביירש

 ,1948 ,24 רעבָאטקָא ,לאנ

 'רעביא:םיליהת ןייז ןוא סָארג ילתפנ

 ,1 יֵאמ ,.י .ג ,לאנרושז ןעגרָאמ .גנוצעז

9, 

 -השצמ ,, .רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ רצוא ןא

 ,סָארג ילתפנ ןופ "םילשמ ןוא ךעל
 -מעצעד ,.י .ג ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 ,18:ן5"זז ,1955 ,רעב

 ; ,ב .נ ,ווָאקנימ

 ןיא ןוויטָאמ עלַאיצַאס ןוא עלעודיווידניא

 ,טפנוקוצ .עיזעָאּפ סיקצָאטסָאלַאיב ,י .ב

 ,1"610 ,1939 ,רעבָאטקָא ,.י ;נ

 ,ךיזניא .קעדעצ זיא ןבשעכ רעד ןוא

 ,169"ז ,1940 ,רעבמעצעד ,56 .מונ ,.י .נ

 -עטיל ןקירעי 25 ןייז וצ ,סָארג ילתפנ

 ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק .ןפַאש ןשירַאר

 ,1942 ,רַאורבעפ ,.י :נ

 רעד ןיא ןעגנומערטש ןוא ןצנעדנעט
 -וצ .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי
 ,5187 ,1954 ,רעבמעצעד ,.י .נ ,טפנוק

 "יואיילוי ,,י .1 ,טפנוקוצ
 ,24דײז

 ,סָארג ילתפנ

 ,1956 ,טסוג

 : ןמחנ ,ליזיימ

 רעשידי רעד ןיא תופוקת ןוא תורוד

 ,7"39 ,1942 ,.י .נ ,רוטַארעטיל

 "נוי, עשידיי -- רענַאקירעמַא יד ןגעו

 ,1954 ,ינוי ,,י .נ ,רוטלוק עשידיי ."עג

 ,15"ז

 -מעטּפעס-טסוגױא ,.י .נ ,רוטלוק עשידיי
 ,18 ,16"וז ,1954 ,רעב

 "ידיי ,עיזעָאּפ רעשידיי ןופ סעיגָאלָאטנַא
 ,34ײז ,1954 ,רעבָאטקָא ,.י .נ ,רוטלוק עש יאס

 ,1954 ,רעבמעצעד ,.י .נ ,רוטלוק עשידיי

 ,20-ן9פײזז

 ,1955 ,רַאורבעּפ ,י .נ ,רוטלוק עשידיי
 ,דײז

 ,רוטלוק עשידי .שדוח וצ שדוח ןופ
 ,5ד"ז ,1955 ,רעבמעטּפעס-טסוגיוא ,.י .נ

 : ,מ ,דמלמ

 "ידיא .סָארג ילתפנ ןופ רעדיל ."ןדיי,

 ,1930 ,18 לירּפַא ,עיפלעדַאליפ ,טלעװ עש

 תושעמ ןוא עיזַאטנַאפ רעד ןופ תושעמ

 ,סָארג ילתפנ ןופ רעכיב יײװצ .ןבעל ןופ

 ,1926 ,ץיפלעדאליפ ,טלעװ עשידיא

 ןופ גנוניישרעד רעד וצ .סָארג ילתפנ

 "יפ ,טלעװ עשידיא ,"תוליגמ ףניפ , יד

 ,1936 ,15 רצעבמעװָאנ ,עיפלעדאל

 : ןןמלוק ןרמר|מ

24 

 ילתפנ ןופ "רעטיר רעסייו רעד;

 ,1925 ,9 טסוגיוא ,.י ,נ ,טייהיירפ .,סָארג

 -ןגרָאמ .עיּפָאטוא ןייז ןוא סָארג ילתפנ
 ,1929 ,17 ינוי ,,י ,נ ,טייהיירפ !

 ןיא רוטַארעטיל עשידיא רָאי 50 עטשרע

 יַאמ ,,י .ג ,טייהיירפ-ןגרָאמ .עקירעמַא

5 1947, 



 ; ,ל .א ,דיגאנ

 -- "ןעמלַאסּפ, .עיזעַאּפ עגנוי רעזנוא

 -עגַאט רעשידוי .סָארג ילתפנ ןופ רעדיל

 ,1919 ,.י .ג ,טאלב

 : השמ ,רידַאנ

 ,גָאט רעד ."עגעלָאק א וצ עלעװירב ַא,

 ,1941 ,5 ראורבעפ ,י .נ

 : .ש ,רעגינ

 יי .ג ,גָאט רעד .עגנוי יד ןופ רעדיל

 ,1920 ,15 ראורבעפ

 ?רעטײװ סָאװ ןוא ,ונ -- רעדיל עטוג

 ,1920 ,22 רַאורבעפ ,.י .נ ,גָאט רעד

 "לוק, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ווירב א

 ,29 רַאונַאי ,ָאגַאקיש ,רוטלוק .,י"רוט

 ,4"ז ,6

 קירוצ םוא ךיז טרעק טעָאּפ א ןעוו

 ,1930 ,7 רעבמעטּפעס ,.י .נ ,גָאט ,םייהַא

 "עפ ,י ,נ ,טפנוקוצ ,קיריל גנורענירעד

 ,144"ז ,1931 ,רַאורב

 יי .ג ,גָאט רעד .ןעבירשעג ןוא טנעיילעג

 ,1933 ,30 ילוי

 ,1934 ,16 רעבמעטּפעס ,.י .נ ,גָאט רעד

 רעד ,"תושעמ ,, סָארג ילתפנ .גראװגנוי

 ,1936 ,2 רַאורבעפ ,.י .ג ,גָאט

 ,תוליגמ ףניפ יד ןופ גנוצעזרעביא עיינ א

 ,1936 ,11 רעבָאטקָא ,.י .נ ,גָאט רעד

 רעד .רעפמעק ןערָאװעג ןענייז ייז יװ

 ,10"פ"זז ,1938 ,יַאמ ,.י ,נ ,דניירפ

 ,י .ג ,גָאט רעד .ןעבירשעג ןוא טנעיילעג

 ,1939 ,28 יַאמ

 ,גָאט רעד ,רוטַארעטיל עשידיא רָאי 5

 ,1939 ,26 רעבמעװָאנ ,י .נ

 -גיק ,ןלַאנרושז עשיגָאגַאדעּפ ,רעכיבלוש

 ייינ א ראפ ףמַאק ןיא ,רוטַארעטיל רעד

 ,1"186/ ,1940 ,.' .נ ,גנואיצרעד רע

7 189, 

 -- "לאוװק רעטלַא רעד זיא רעטיול,

 -יוא ,,י .ג ,גָאט רעד .ךַאברעיױא םירפא
 ,1940 ,25 טסוג

 ,רוטארעטיל רעשידיא ןגעװ תוישעמ

 ,1940 ,27 רעבָאטקָא ,.י .נ ,גָאט רעד

 -ץטיל רעזדנוא ןופ טײקיכַארּפשײװצ יד
 ,7"136 ,1941 ,.שימ ,טיָארטעד ,רוטַאר
 5 .ג ,גָאט רעד ."ןטפירש עשידיא,
 ,1941 ,2 טסוגיױא

 1942 זיב 1900 ןופ רוטַארעטיל עשידיי

 -עמֲא ןופ ןטאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא

 "ןדיי ,עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא .עקיר
 ,1942 ,.י .נ ,ָאקיצ ןוא דנָאפ-װָאנבוד .ג

 ,169 טלַאּפש

 ,י .1 ,גָאט רעד ,ײמָאלָאק ןופ סורג א
 ,1944 ,12 רַאורבעּפ

 המלש .ןעדיא טימ טָאטש א ןעגעקא

 ,גָאט רעד .ןעדיא טיִמ טָאטש א -- לקיב

 ,1944 ,12 ץרעמ ,,י .נ

 ,1944 ,22 רצבמעװָאנ ,גָאט רעד

 ,י .ג ,גָאט רעד ...לפעביב רעייא טנעייל
 ,1945 ,27 רצבָאטקָא

 זיב לבב תולג ןופ, ,רצוא רעזנוא ןופ

 רעד ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ןופ "םיור

 ,1950 ,22 רצבָאטקַא ,.י .נ ,גָאט

 , .ג ,גָאט רעד .ןדמל רעד --- שאוהי

 ,1952 ,24 רַאורבעפ

 עשידיא ןופ רוטארעטיל רעד ןגעװ

 5 .1 ,גָאט רעד .ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,1952 ,6 לירּפַא

 רעד .עטנאקאב עטלא ןופ קרעװ עיינ

 ,1952 ,7 רעבמעצעד ,.י .נ ,גָאט

 ןעגרָאמ-גָאט .ןעבירשעג ןוא טנעיילעג

 ,1954 ,24 יאמ ,.י .נ ,לאנרושז

 :ָאנארעד ,םינ

 ,טַאלבנכָאװ רעקרָאיוינ .רעמעלַאב םייב
 ן.טנַאקַאבמוא עטַאד עיונעגְו

 : .א ,ןָאזנעסינ

 ,רעייפ םייב .סָארג ילתפנ ןופ "רעדיל,

 ,1920 ,עיפלעדַאליפ



 ."רעטייר רעסייװ רעד, סָארג ילתפנ

 ,1926 ינוייַאמ ,י .1ג ,ךוב רעזדנוא

 ,201ײז

 ןשידיי ןופ רעטכיד רעד ,סָארג ילתפנ
 6 .1ג ,געװ רעזדנוא .,שטנעמ-סקלָאפ
 ,12:11"ז ,1956 ,יאמ

 :לדנעמ .רד ,לשערגיינ

 ןיא ןטלָאּפ עשידיי רוד רעטצעל רעד
 ,רעבמעצעד ,,י .נ ,טפנוקוצ .,עיצילַאג

 ,461ז ,0

 : ,ד ,קרַאמיינ

 ,ךעלהשעמ:סקלָאּפ עשידיא ךוב א
 ,י .1 ,סטרעװרָאפ .סעדנעגעל ןוא םילשמ

 ,1955 ,14 טסוגיוא

 םוקמוא ןוא ןעבעל םעד ןגעװ ךוב א

 ,סטרעװרָאפ .ײמַאלָאק טָאטש רעד ןופ

 ,8 2 ראורבעפ 2 יג

 ; ַאזָאר ,ַאקסווָאדַאוװענ

 ,ןעניסעיל .א ןגעװ תונורכז לטיּפַאק ַא

 ,147ײז ,1948 ,רעבמעצעד ,.י .נ ,טפנוקוצ

 ; י ,לַאגיס

 עק .סָארג ילתפנ ןופ רעדיל --- *ןדיי,
 ,6 רַאונַאי ,לָאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענ

5, 

 : .ש ,ןָאמייס

 ,י .1 ,םוקפיוא רעד ,"ןדיי , סָארג ילתפנ

 ,1929 ,לירּפַא

 : ,ב ,רַאילָאמס

 ,סָארג ילתפנ ןופ "רעטייר רעסייוװ רעד,

 ,30 ילוי ,לָאערטנַאמ ,רעלדָא רעדענעק
6, 

 : .ע .א

 -ץפ ,ָאגַאקיש ,רוטלוק .,ןלַאנרושז ןשיװצ

 ,ג"ז ,1926 ,5 רַאורב

 : .י ,ןאבלע

 ,קרָאי וינ ,"תושעמ ,, סָארג ילָאטפַאנ

 ,19236 ,ינוי ,ָאטנָארָאט ,ףמַאק ,, ,5

 ;לאוי ,ןיטנע

 -יפַארגָאילביב .תושעמ --- סָארג ילתפנ

 -ָאק לוש ןלַארטנעצ ןופ רַאלוקריצ רעש

 ,19236 ,6 רַאורבעפ ,.י .נ ,טעטימ

 : ןלאווי ,(ןיטנ|ע

 ,סָארג ילתפנ ןופ ,תוליגמ ףניפ יד
 ,רעבמצװָאנ ,6 .1 ,גנואיצרעד עשידיא

 ,6665"זז ,6

  ,ש ,ןַאמרעטסע

 -רוטלוק ,רעזעל ,רעביירש רעטרעדנוה
 טלעָאּפ ןעטבילַאב םעד ןענײװַאב רעוט
 לירּפַא ,.י .נ ,סטרעװרָאפ .סָארג ילתפנ
1, 1956, 

 ; ,ש ,טסנרע

 ןוא סָארג ילתפנ רעטכיד רעשידיא רעד
 -ָצק ,"םילשמ ןוא ךעלהשעמ, ךוב ןייז
 רעבמעטּפעס ,לָאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענ
2 1957, 

 ךוב ןייז ןוא סָארג ילתפנ רעטכיד רעד
 -ייצ ץשידיא ."םילשמ ןוא ךעלהשעמ;
 ,1957 ,4 רעבָאטקָא ,סערייא סָאנעוב ,גנוט

 ; דוד ,יקסניּפ

 -ַארד ס'ןַאמּפָאה רעב רעדיװ טליּפש ןעמ
 ,י ,ג ,לַאנרושז ןעגרָאמ .ןעיװ ןיא ןעמ
 ,ןטנַאקַאבמוא עטַאד עיונעג) 6

 : ,מ ,רעטומלערעּפ

 -ץטיל ןקירעי 25 ןייז וצ) .סָארג ילתפנ
 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,(לבוי ןשירַאר

 ,ֿפ"ז ,1941 ,11 ילוי ,י .נ

 ןוא ךעליהשעמ, ךוב טצעל סָארג ילתפנ

 ,,י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ."םילשמ

 ,4"ז ,1956 ,13 ילוי

 ; .י ,לעגָאפ

 -אקירעמַא ןופ טריפעגפיוא "תימלוש,

 ,, .נ ,סטרעװרָאפ .רעדניק עשידיא רענ

 ,1946 ,5 רצבמעטּפעס
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 ןעטירד םייב ןשטנעמ טרעדנוה ףלעװצ

 ,סטרעװרָאפ .גניר רעטעברַא ןופ רדס

 ,1952 ,13 לירּפא ,.י נ

 : ,ל ,רד ,ןַאמלעגָאפ

 יי .1 ,טפנוקוצ ."ןעדיא, סָארג ילתפנ

 ,500-497"ײזז ,1929 ,ילוי

 ןָאטעגפיוא טָאה ײסטרעװרָאפ , רעד סָאװ
 -עמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד רַאפ
 ,1957 ,19 יַאמ ,.י .ג ,סטרעװרָאפ .עקיר

 : .ה ,ןַאמדלעפ

 יד ןוא טפנוקוצ יד -- ןלַאנרושז ייווצ

 -סענַאהָאי ,עקירפַא-םורד .טייק עגעדלָאג

 ,1פ"ז ,1955 ,ראורבעפ ,גרוב

 ; ,י ,ךיליירפ
 -עָאּפ רעשיאערבעה רעד ןופ עיגָאלָאטנַא
 -קָא ,י .ג ,קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ .עיז

 ,1944 ,15 רעבָאט

 "נוא 1948 ,סָארג ילתפנ ןופ "םילהת,|

 .17-ן5"זז ,1949 ,ילוי ,.י .ג ,געװ רעזד

 ,געװ רעזדנוא .שאוהי ך"נת םוצ תורעה

 ,13"ז ,1950 ,1 רעבמעצעד ,י .נ

 יי ןופ ןַאמָאר ,רעדלעפ סנדייז ןפא

 ,ילוי ,י .ג ,געװ רעזדנוא ,רעקצעמ

4, 

 : ןויבצ

 יי .נ ,סטרעװרָאפ .ןעסערעטניא עשידיא
 ,1933 ,14 רַאונַאי

 : ןָאעל ,ןירבָאק
 ןוא רוטַארעטיל עטצעזעגרעביא רעזדנוא
 ןיקרָאג םיסקַאמ טָאה ןעמ ױזַא יװ
 ,יַאמ ,.י .ג ,רוטלוק עשידיי .טצעזרעביא

 ,14"ז ,3

 ; ףסוי ,ןַאהַאק

 רעטעברַא עיירפ .סָארג ילתפנ ןופ ןדיא
 ,1929 ,29 ץרעמ ,.י .נ ,עמיטש

 : .ש .ח ,ןַאדזַאק

 "יה רעד וצ ןגָארטעגײב ןבָאה סָאװ יד

 םולש ,סקנּפ-לוש .גנופַאש-רעדניק רעג

 ,טוטיטסניא סקלָאפ םכילע

 ,353"ז ,6

 ןיא רוטַארעטיל-רעדניק עשידיי רָאי 5

 ,ָאגַאקיש

 םכילע םולש ,סקנּפילוש .עקירעמַא

 ,1946 ,ָאגַאקיש ,טוטיטסניא סקלָאפ

 ,370ײז

 "רעדניק עשידיי רָאי קיסיירד ןוא ףניפ
 םכילע םולש ןופ סקנּפ-לוש ,רוטַארעטיל

 ,353ײז ,1948 ,ָאגַאקיש ,טוטיטסניא-סקלָאפ

 : .ס ,ןָאק
 ריא ףיוא טרַאװ עדנעגעל-םעדעמ יד
 ײדַאלװ -- סָארג ילתפנ .גנוטכידרעביא

 רעד ןופ עדנעגעל יד -- םעדעמ רימ

 "רָאפ, .גנוגעװַאבררעטעברַא רעשידיי
 ,24 ינוי ,13/15 .מונ ,עשרַאװ ,ייסיוא
 ,ךייז ,8

 : .ע ,ןַאמרָאק

 -לוק .טיוט ןוא ןבעל ןופ גנאזעג סָאד

 4יזז ,1925 ,2 רעבָאטקָא ,ָאגַאקיש ,רוט

 ,8 ןוא

 : םהרבא .רד ,ןַאמפיוק

 .ן"נת רעזנוא ןופ לייט םיאיבנ רעד

 רעבמעצעד ,ָאגַאקיש ,רעירוק רעשידיא
5, 1938, 

 : עיסַאכ .רד ,ןַאמרעּפוק

 (ךוב טייװצ) "ןדיי; -- סָארג ילתפנ

 "מעװָאנ ,.י .נ ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 ,1940 ,רעב

 ; ,ןןיסיןק

 עיירפ .סָארג ילתפנ ןופ רעדיל ,ןדיא

 ,1929 ,29 ץרעמ ,.י .נ ,עמיטש רעטעברַא

 ,ֿפ"ז

 : .י ,ןיסיק

 .רעדניק רַאפ רעכיב עשידיא עיינ ייווצ

 "ליב, -- ךוב א ןוא "תושעמ, ךוב ַא

 ,"עקירעמַא ןיא ןבעל רעטעברַא ןופ רעד
 ,* .1 ,סטרעװרָאפ .סָארג ילתפנ ןופ

 ,1936 ,23 רַאורבעפ

 ןיא סבעד ןישוודי ןופ עיפַארגָאיב ַא

 ,סטרעװרָאפ .סָארג ילתפנ ןופ שידיי

 ,1937 ,י .נ
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 ,סָארג ילתפנ ןופ גנולמַאז רעדיל עיינ ַא
 ,424 423"זז ,1939 ,ילוי ,.י .1 ,טפנוקוצ

 ,1953 ,.י .ג ,ייסע ןוא דיל ,סָארג ילתפנ
 ,260-254יזז

 : בקעי ,םיובנעשריק

 ץשידיא .רענַאיצילַאג ןעגעג רענַאיצילַאג

 ,1929 ,19 לירפא ,עיפלעדאליפ ,טלעוו

 -ַאזינַאגרָא-קלָאפ ןוא ןטפַאשנַאמסדנַאל;

 ץיצילַאג ןיא ןדיי רעײמָאלָאק ."סעיצ

 -רָאמ ,קרָאי וינ ןיא ןדיי רעײמָאלָאק ןוא

 ,1943 ,10 יַאמ ,.י .נ ,לַאנרושז ןעג

 ; .א ,רד ,ןַאמרָאלק

 ,רעביירש "יבאה, א ראפ זעיציבמַאיוצ

 -רָאמיגָאט ן.ווירב סניטאלס בקעי ןגעווו

 ,1955 ,19 ינוי ,י .ג ,לַאנרושז ןעג

 ; םלעזנַא ,רד ,ןַאמניילק

 -ארעטיל רעשידיי ,רעדיל סָארג ילתפנ

 ,1923 ,קירעבמעל ,רַאדנעלַאק רעשיר

 ;ָאעל ,גינעק

 השמ ןוא שידיי-גנוי ןופ הפוקת יד
 ,ביבא-לת ,טייק ענעדלָאג יד .ןָאזרעדָארב
 ,99"ז ,6

 ; דוד ,גרעבסגינעק

 ,ןגרָאמ רעד .תושעמ -- סָארג ילתפנ
 ,19236 ,גרעבמעל

 : בקעי ,רענעק

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא בוט-םוי

 רעטכיד םעד ןופ לבוי ןקירָאי 25 םוצ

 ,קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ .סָארג ילתפנ
 ,1941 ,15 ץרעמ ,י .נ

 ןוא ןטלַא ןשיװצ קירב יד -- שידיא

 ,קנאדעג רעשירַאטעלָארּפ .רוד םעיינ
 ,1941 ,טסוגיוא ,.י .ג

 : ,ל ,רענסעק

 ,סָארג ילתפנ --- ץעיצילַאג ןופ טלָאּפ ַא

 ,1929 ,ץרעמ ,.י .1 ,םוקפיוא

 ; א .א ,קַאבָאר

 -רָאפ, .ןעגנוצעזרעביא ןיא קחוד רעד

 ,1956 ,רצבמעצעד ,עקיסקעמ ,"סיוא

11, 

 ; ללה ,ףָאגָאר

 ץיירפ .שידיא ןיא "רעדיל, ךוב סענייה

 רעבמעטּפעס ,י .נ ,עמיטש רעטעברַא

4 1918, 

 רעמונ 1923 יַאמ םעד ןגעװ טכיזרעביאָו
 ,יַאמ ,.י .ג ,סטרעװרָאפ ,ן"טפנוקוצ,
3, 

 -רָאפ .סָארג ילתפנ ןופ עיזעָאּפ ,"ןדיי;

 ,1929 ,14 לירּפָא ,.י .נ ,סטרעו

 ; בקעי ,קָאדַאר

 ,רעלטסניק ןוא טסנוק ןעגעװ ןעקנַאדעג
 -מעטּפעס ,ָאטנַארָאט ,לַאנרושז רעשידיא
 ,1946 ,9 רעב

 ,,י .נ ,רעלטסניק ןוא טסנוק .סָארג ילתפנ

 ,174-172"זז ,5

 : ךלמ ,שטיווַאר

 -ןכָאװ .סָארג ילתפנ --- ןליפָארּפ ןטעָאּפ
 ינוי ,עשרַאװ ,רוטַארעטיל רַאפ טפירש

1, 1932, 

 -ייא סָאנעוב ,עסערּפ יד .סָארג ילָאטפַאנ

 ,1932 ,7 רעבמעצעד ,סער

 ץעשירַארעטיל יד, -- לגיּפש רעדיל

 רוטלוק ןוא טסנוק רַאפ עגַאלײב ."ךָאװ

 ,לָאערטנַאמ ,רעלדָא רעדעגעק .םינינע
 ,1946 ,ילוי

 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ 7 ךובלמַאז;

 ,1948 ,24 רעבמעטּפעס ,.י :נ

 ,עסצרּפ יד .ןביז רעמונ רעכיבלמַאז

 .1948 ,25 רעבמצעװָאנ ,סערייא סָאנעוב

 ילתפנ .סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא

 ,"סטרעװרַאפ, ןיא ךעלהשעמ -- סָארג

 -ורבעפ ,י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ
 ,1950 ,17 רַא

 ,ביבאילת ,סעיינ עטצעל .סָארג ילתפנ
 ,1956 20 לירּפַא
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 -רָאּפןעּפ רעמיטניא ןַא .סָארג ילתפנ

 ,28 לירּפַא ,זירַאּפ ,טרָאװ רעזנוא ,טערט

6, 

 : הקבר ,גרעבנעזָאר

 לוש רעכעלרעי רעטס28 ,סָארג ילתפנ
 ,1956 ,י .נ ,ךַאנַאמלַא

 : הדוהי ,רד ,לַאטנעזָאר

 "אנא ןַא) גנוצעזרעביא ך"נת סעשאוהי
 ,רעטעלב ָאװיי ,(גנושרָאפסױא עשיטיל
 ,158-59ײזז ,34 דנַאב

 ; .ש ,דלעפנעזָאר

 רעד ןיא ןעביולגרעבַא ןוא ןעביולג

 יָאנ ,י .ג ,גָאט רעד .ָאטעג רעגילָאמַא

 ,1931 ,15 רעבמעװ

 רעשידיא רעד ןעגעװ .טייצ ןיא טרָאװ א

 -ַָאנ ,י .נ ,גָאט רעד .עבַאגסיוא ךנת

 ,1926 ,10 רעבמעוו

 : לאומש ,יקסנַאשזָאר

 ןוא ךַא'השעמ, .הבצמ-סקלָאּפ ַא

 -ײֵצ עשידיא ,סָארג ילתפנ ןופ י""םילשמ

 ,1956 ,13 יַאמ ,סערייא סָאנעוב ,גנוט

 : ןנחלא קחצי ,שטנָאר

 ילתפנ) ור רעטרעטײלעג ןופ רעדיל

 גאלרַאפ ,"רעטייר רעסייו רעד, : סָארג
 ,1925 ,.י .ג ,רעדעפ יד ,1925 ,עקירעמא

 ; בוד ,טרָאּפָאּפַאר

 -ירפ ,.י .1 ,יינספיוא ,סרעביירש ןשיװצ

 ,36"/ ,1956 ,גניל

 : ,י ,טרָאּפָאּפַאר

 "םעדעמ, .עזָארּפ -- ןיא עדנעגעל א

 רעטעברַא עיירפ .סָארג ילתפנ ןופ

 ,1938 ,22 ילוי ,.י .ג ,עמיטש

 ; ,פ ,יָאדור

 ,לַאנרושז ןעגרָאמ .תולג ןופ רעטכיל
 ,1947 ,18 לירּפַא ,.י .נ

 : ןעיב א ן'ה טַאלבנעזיור)

 טימ לאנרושז רעיינ א) ."ביוהנָא רעד;

 רעדַא רעטיָארטעד ,(סעיזנעטערּפ עטלַא

 ן,1917 ,טַאלבנכָאװ רעדנאלווילק

 : ,ה ,טַאלבנעזיור

 -אקיש, .רעקיביולג רעד סָארג ילתפנ

 ,1926 ,ץרעמיראורבעפ ,ָאגאקיש ,יָאג

 ,40-3ס"ןז

 ,1926 ,יַאמ:לירּפַא ,ָאגאקיש ,יַאגאקיש,

 ,47-45ײזו

 יעקירעמא ןיא ץיזלָאּפ עשידיא רָאי 0

 ,31 טסוגיוא ,י .ג ,רעפמעק רעשידיא

 ,11"ז ,6

 ;:קחצי ,דניקביר

 ,ןדיא ייב ןליּפשטרַאזַא ןגעק ףמַאק רעד
 ,63 ,54 ,{7"וז ,1946 ,י :נ

 : ,ב ,ןיקוויר

 רעטנעצ:רוטלוק א רַאפ טקעיָארּפ א

 יד ,רעטַאעט א וצ ךילנע ןייז לָאז סָאװ

 רעבמעװָאנ ,עיפלעדאליפ ,טלעװ עשידיא

6 1939, 

 ַא ץלַא ךָאנ ץרּפ .ל .י זיא רָאי 25 ךָאנ

 ץשידיא יד ,טפנוקוצ רעד וצ רעזייווגעוו

 ,1940 ,27 לירּפא ,עיפלעדאליפ ,טלעוו

 -עטיל עשידיא יד סָאװ ,ןקירב ייוװצ יד

 רעשידיא רעד וצ טציא טפרַאװ רוטַאר

 רעבמעטּפעס ,.י .נ ,גָאט רעד .עיגילער
5 1942, 

 רעזעיגילער ןצ גָארטײב רעלעניגירָא

 ןופ רעדיל עזעיגילער יד ןגעװ .עיזעָאּפ

 רעבָאטקָא ,.י .נ ,גָאט רעד .סָארג ילתפנ

0 1943, 

 ,טפגוקוצ .געװ רענעגייא סעסָארג ילתפנ

 ,308-304"וז ,1956 ,רעבמעטפעס ,י 1

 ; לסָאי ,סיקביר

 ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא .ײמָאלָאק סקנּפ
 ,1958 ,12:11 ראונאי

 : םהרבא ,ןעזייר

 3 .ג ,רעדעפ יד .ויווער עשירָארעטיל

 ,47ד"ז ,1930 ,לירּפא
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 יי .נ ,רעדעפ יד .ויווער עשירארעטיל

 ,91-90ײזז ,1934 ,טסברוַאה

 -- סָארג ילתפנ .ויוועו עשירַארעטיל

 ,99"/ ,1939 ,י .נ ,רעדעפ יד .,"ןדיא,

 "עפ יד .סָארג ילתפנ ןופ ןפַאש רָאי 5

 ,1942 ,י .נ ,רעד

 ,סטרעװרָאפ .דמערפ רעד ןיא ענעגייא

 ,1946 ,ילוי ,.י .נ

 טסוגיוא ,.י .נ ,סטרעװרָאפ . . , הנתמ יד

1, 6, 

 ,1949 ,י .נ ,רעדעפ יד .רעכיבלמַאז

 ,212ײז

 .:רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא ןןמלז ,ןעזייר}

 "ַאב סָארג ילתפנ ,סיוא גָאט ןייא גָאט

 ,רַאונַאי ,גָאט רענליװ .ענליװ ןיא ךוז

7, 

 :ןןמלוז ,ןזעזייןר

 "גוא .סָארג ילתפנ ןופ תוליגמ ףניפ יד

 ,1937 ,16 ילוי ,ענליוו ,גָאט רעז

 : .ב ,םָאזער

 ,רעקעװ רעד .סָארג ילתפנ ןופ תושעמ
 ,פ"פיזז ,1937 ,2 רַאונַאי ,י .נ

 : ,י ,(קינזע}ר

 ,סנגיא .1935 ,תושעמ .,סָארג ילתפנ

 ,13"ז ,1936 ,רַאורבעּפ ,.שוד .נ ,ןָאיעב

 ; .מ ,ר"ש

 סענַאמװ רעבירש "רעשירַאגנוא, ןא

 ,3 טסוגיוא ,י ;נ ,גָאט רעד .ןרעברעּפש

3, 

 : ,בֹא ,ןָאזלואש

 .סָארג ילתפנ ןופ םילשמ ןוא ךעלהשעמ

 יי .ג ,2 טפעה ,7 דנַאב ,ןטפירש עשידיי

 ,69יז ,5

 דנַאב ,ןטפירש עשידיי .ײמָאלָאק סקנּפ

 ,1957 ,קרָאיוינ ,(32:31) 43 טפצה ,8

65"1, 

 : .י .י ,ןָאזנעראש

 שיאושזד , ךוב סינַאמשטיר בקעי ןגעוו
 ,י .1 ,סטרעװרָאּפ ."םָאדסיװ דנע טיװ
 ,1952 ,17 רעבמעצעד

 : קרַאמ ,דייווש

 "יר םהרבא יב ןעשנעמ טנעזיוט 0

 -אק א טגָאז סָארג ילתפנ .היול סינעז

 לירּפַא ,.י .נ ,סטרעװרָאפ .םיליהת לטיּפ

6 1953, 

 ; השמ .,ןַאמקרַאטש

 ילתפנ .סבעד ןישזדוי ןופ עיפַארגָאיב ַא
 ,י .1 ,גָאט רעד .סבעד ןישזדוי : סָארג
 ,1935 ,26 רַאונַאי

 ןופ ייליבוי רעשירַארעטיל רעקירעי 5
 לירּפַא ,י .נ ,גָאט רעד .סָארג ילתפנ

9, 1941, 

 וי .ג ,גָאט רעד .שידיא ךרוד גנופיטראפ

 ,1941 ,5 יֵאמ

 ,גָאט רעד .שידיי וצ שטייט-ירבע ןופ

 ,1947 ,7 רעבמעצעד ,י .נ

 : ריאמ ,רעקיטש
 ןעגנוריסַאּפ עשידיא עטנַאסערעטניא יירד
 ןעגרָאמ .ןעגיובנעגער ַא יװ טלַארטש ךַארּפש ץעשידיא יד .קרָאי וינ ןיא
 ,1945 ,6 רעבמעװַאנ ,.י .נ ,לַאנרושז

 עטשרע ןעניװעג ןעייסע עשיטסינויצ

 ,טסעטנָאקךעלוש עשידיא ןיא ןעזיירּפ

 ,3 רעבמעװָאנ ,.י .נ ,לַאנרושז ןעגרָאמ

7, 

 : םולש ,ןרעטש

 ,.י .נ ,טייהיירפ-ןגרָאמ .רעדיל ענעטָאשעצ

 ,1955 ,2 רַאונַאי

 : יכדרמ ,רעלגירטש

 יד .לכיבןסערדַא ןיימ ךָאנ דּפסה א

 ,ביבאלת ,25 טפעה ,טייק ענעדלָאג

 ,109יז ,6

 : ,י ,שטיוועלומש

 "רַא ןופ רדס ןעטירד ןופ ןעקורדנייא

 .עירָאטסא ףרָאדלַאװ ןיא גניר רעטעב

280 



 ,1955 ,לירּפא-ץרעמ ,,י .נ ,דניירפ רעד

 ,10ײז

 -רָאפ , ןופ רעיוב יד ייב תובא-רבק ףיוא

 ,19 יאֿמ ,י ;נ ,סטרעװרָאפ ."סטרעו

57, 

 : .ש .א ,וָאקינלָאקש

 -טנָאמ ,"עדאנאק, ."רעטייר רעסייוו רעד,

 ,4442"וװ ,1925 ,רעבמעצעד ,לָאער

:: 

 : .א .רד ,םייהנעגארש

 .רוטַארעטיל ןופ לעגיּפש ןיא תודיסח

 ,10 רַאונַאי ,י .נ ,רענאקירעמא רעד

8, 6"71, 

 :שולת

 רעקרָאיוינ ןיימַאימ ןיא רעביירש ןגעווו

 ן.1951 ,רעטניוו} ,טַאלבנכָאװ

5 

 ןלַאנרושז ןוא ןעננוטייצ ןיא ןצימָאנ

 : ביבא-לת ,ךַאו רעד ףיוא

 ךעלהשעמ ךוב א ,1954 ,9 רעבמעטּפעס

 ,סָארג ילתפנ ןופ םילשמ ןוא

 : קרָאי וינ ,(רעד) םוקפיוא

 טרָאפ סָארג ילתפנ ,32ײז ,1926 ,טסוגיוא

 יעּפָאריײא ןייק ּפָא

 ילתפנ ןופ "ןדיא , .4גיז ,9 ,לירּפַא

 ,סָארג

 : ענליוו ,גָאט רעזדנוא

 .סָארג ילתפנ ,1938 ,ילוי

 :קרָאי וינ ,לוש רעזנוא

 ןוא ןסעיּפ-רעדניק {.טנַאקַאבמוא עטַאדְו

 ילתפנ ןופ סבעד ןישזדוי .רעכיב-ןעייל

 | ,סָארג

 :סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא

 "ַאב רעד ןברָאטשעג .1956 ,9 לירּפַא

 .סָארג ילתפנ רעטכיד רעשידיא רעטסואוו

 רעכעלרעי רעטסגיצנַאװצ-ןוא-טכַא

 :קרָאי וינ ,ךַאנַאמלַא לוש

 .סָארג ילתפנ .רוכזי ,6

 : זירַאּפ ,טרָאװ:-רעטעברַא

 סָארג ילתפנ רעטכיד .1956 ,27 לירּפא

 ,ןברָאטשעג

 יד; רָאי קיצנַאװצ .עניטנעגרַא

 : סערייא סָאנעוב ,"עסערּפ

 ."עסערּפ יד, רָאי קיצנַאװצ ,15"ז ,8

 :ָאוװיי ןופ רעכיברָאי עשיפַארגָאילביב

 ,עגיל רוטלוק גַאלרַאפ .1926 ,1 דנַאב

 ,236 ,210 ,191 ,52"וז ,1928 ,עשרַאװ

1, 262, 263, 264, 269, 211, 272 

 ָאיר ,גנוטייצ עשידיא רענַאיליזַארב
 :ָאריענַאשז עד

 ילתפנ ןברָאטשעג .1956 ,13 לירּפַא

 ,סָארג

 ;ַאנַאװַאה ,ןבעל רענַאװַאה

 ןופ םילשמ ןוא ךעלהשעמ 1955 ,ינוי
 .סָארג ילתפנ

 : ביבאילת ,סעיינ עגיטנייה
 רעביירש ןברָאטשעג ,1956 ,10 לירּפַא

 ,סָארג ילתפנ

 :ענליוו ,גָאט רענליוו
 ,גנוטכיד סָארג ילתפנ ,1927 .,רַאונַאי

 -רעביא תוליגמ ףניפ יד ,1937 ,16 ילוי

 .סָארג ילתפנ ןופ טצעזעג

 : .י .נ ,רעקעוו רעד

 -השעמ ךוב סָאד .16"ז ,1955 ,1 טסוגיוא
 ןיוש סָארג ילתפנ ןופ םילשמ ןוא ךעל
 .ןענישרעד
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 ,סָארג ילתפנ ,16"ז ,1956 ,1 יַאמ

 ;,י .1 ,ןעגנולמַאז

 ילתפנ .142"/ ,1956 ,גנילירפ ,9 טפעה
 ,סָארג

 ;קרָאי וינ ,(רעד) גָאט
 גנורעייפ טנװָא טנייה ,1942 ,25 רַאונַאי
 ,סָארג ילתפנ דובכל

 ; קרָאי וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ"גָאט
 1 .ל .ּפ ןיא טנװָא ןַא .1956 ,9 רַאונַאי
 ,סָארג ילתפנ רעטכיד םעד ךובכל בולק

 .סואװַאב ,סָארג ילתפנ .1956 9 לירּפא
 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג ,סעָאּפ רעט
 ,רָאא 9

 ילתפנ ןופ היוול טנייה ,1956 0 לירּפַא
 ,סָארג

 ייב םלוע רעסיורג .1956 ,11 לירּפַא
 ,סָארג ילתפנ טּצָאּפ ם'נופ היוול רעד

 ןעבעגעגרעביא סָארג ילתפנ ןופ ןעלַאיר -ץטַאמ עגיטכיװ ,1956 ,15 רעבמעווָאנ
 ,ךוב-רעטרעװ ןעסיורג םעד

 : עשרַאװ ,ןטפירש עשידיי
 ןופ .ם"ז ,1956 ,יַאמ ,(109) 5 רעמונ
 ,דנַאלסױוא

 ;עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל
 ילתפג ,רעכיב עײנ .,(265) 22 רעמונ
 ,1928 ,י .ג ,ןדיי --- סָארג

 : ,י ,נ ,טייהיירפ-ןגרָאמ
 -סואוַאב ,סָארג ילתפנ ,1956 ,9 לירּפַא
 ;ןברָאטשעג ,רעביירש רעשידיא רעט
 ,ןגרָאמ היוול

 סָארג ילתפנ ןופ היוול .1956 ,0 לירּפַא
 ,דיַאס טסיא רעד ףיוא גָאטײב 12 טנייה

 רעד ייב םלוע רעסיורג ,1956 ,11 לירּפַא
 ,סָארג ילתפנ רעביירש ןופ היוול

 ;ָאלוַאּפ ןַאס ,(רעד) טנעמָאמ רעיינ
 םילשמ ןוא ךעלהשעמ .1955 ,3 ינֹוי
 ,סָארג ילתפנ ןופ

 : סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד
 -ַאקַאװ ןיא ןשינעעשעג 1956 ,17 יַאמ
 ,טייצ עיצ

 ;ָאעדיװעטנָאמ ,טַאלבסקלָאפ

 .רעביא תוליגמ ףניפ יד ,1937 ,2 ץרעמ
 ,סָארג ילתפנ ןופ שידיי ןיא טצעז

 ; עשרַאװ ,עמיטש-סקלָאפ
 -שידיי רעד ןברָאטשעג ,1956 ,17 יֵאמ
 ,סָארג ילתפנ רעטכיד רענַאקירעמַא

 ;זירַאּפ ,רעדניק ערעזדנוא רַאפ

 ,רעבָאטקָא-רעבמעטּפעס
 ,סָארג

 ילתפנ ,1

 ילתפנ ,1951 ,רַאונַאי-1950 ,רעבמעצעד
 ,סָארג

 ,17-16"זז ,1952 ,רעבמעצעד-רעבמעוװָאנ
 ,סָארג ילתפנ

 ;קרָאי וינ ,סטרעוורָאפ
 ,רעכיב עגיטכיוו ייווצ .1938 0 לירּפַא
 םעדעמ רימידַאלװ ,ןינַאכ .ג ןופ עלערעב
 ,סָארג ילתפנ ןופ

 טנעװָא רעכיירטסייג ,1947 ,27 רַאורבעפ
 -ייה דעטײמעגלַאמַא יד ןיא טריפעגכרוד
 ,סָארג ילתפנ רַאפ רעז

 .רעביא ,םירישה ריש .1952 ,13 ילוי
 -סוליא ןַא ןיא ,סָארג ילתפנ ןופ טצעז
 ,עבַאגסױא:טכַארּפ רעטרירט

 ןוא ךעלהשעמ ךוב ַא .1954 ,14 ץרעמ
 ,קורד ןיא ןײרַא סָארג ילתפנ ןופ םילשמ

 -טואװַאב ,סָארג ילתפנ ,1956 ,9 לירּפַא
 ןופ רעטלע ןיא ןעברָאטשעג ,טעָאּפ רעט
 ,רָאי 9

 סָארג ילתפנ ןופ היוול ,1956 0 לירּפַא
 ,טס דנערג ןופ גָאטײב 12:30 טנייה

 םישולש יד וצ הרכזא ,1956 ,10 יַאמ
 ךעטײמאגלַאמַא יד ןיא סָארג ילתפנ ךָאנ
 ,רעזייה
 ןייז וצ סָארג ילתפנ .1957 8 לירּפַא
 ןייז טקורדעגּפָאו -- טײצרָאי ןטשרע
 ,{"ךעלרעדנואוו, עמעָאּפ
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 ףיוא גנוקעדפיוא הבצמ ,1957 ,26 יַאמ

 ,טנייה ,רבק סָארג ילתפנ

 : .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 סָארג ילתפנ .1"4 ,1956 ,20 לירּפַא

 .ןגָאלָארקעגו

 םוצ סָארג ילתפנ .2 ,1957 ,5 לירּפַא

 ,טײצרָאי ןטשרע

 : קרָאי וינ ,טפנוקוצ

 -עגסיוא סעימערּפ ,1956 ,טסוגיוא-ילוי

 רענװָאק ירנעה יד ,1956 ןיא טלייט

 ןעמ טָאה עיזעָאּפ עשידיי רַאפ עימערּפ

 טעָאּפ םענעברָאטשרַאפ םעד טלייטעגוצ

 ן.ןסָארג ילתפנ

 סָאל ,עמיטש עשידיי רעינרָאפילַאק
 : סעלעשזדנַא

 "יינ -- גנוגעװַאב עיינ יד ,1940 ,5 ילוי
 ,טייקשידיי

 : קרָאי וינ ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 יד ןופ ךיל סָאד .18"ז ,1929 .,רַאונַאי

 ."ןעלעזעג-רעדיינש עכעליירפ,

 סָארג ילתפנ .20"ז ,1956 ,רעבמעצעד

 ,ןלַאירעטַאמ

 : קרָאי וינ ,לַאנרושז רעדניק

 ,סָארג ילתפנ ,1956 ,רעבַאטקַא

 :קרָאי וינ ,גנוטייצ רעדניק

 .סָארג ילתפנ ,1956 ,ץרעמ

 4" ,1956 ,יַאמ-לירּפא

 .סָארג ילתפנ

 ןברָאטשעג

 :לָאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענעק

 ןופ םילשמ ןוא ךעלהשעמ ,1955 ,6 יגוי

 .סָארג ילתפנ

 "נַאקַאב ,סָארג ילתפנ .1956 ,10 לירּפַא

 -עטשטפירש ןוא רעטכיד רעשידיא רעט
 ,טיוט ,רעל

 : עקיסקעמ ,(יד) עמיטש

 ןוא ךעלהשעמ ,, ךוב סָאד ,1955 ,16 ילוי
 "רעד ןיוש סָארג ילתפנ ןופ "םילשמ

 .ןעניש

 : סערייא סָאנעוב ,(רעד) לגיּפש

 ,סָארג ילתפנ ,1946 ,לירּפַא

 סָארג ילתפנ ,10-9ײזז ,1956 ,רַאורבעפ

 ,םילשמ ןוא ךעלהשעמ ,קרָאי וינ

 סנָאקיסקעל ןוא םעידעּפָאלקיצנע ןיא סָארג ילתפנ ןגעוו

 ; לסָאי ,קעטָאלמ

 יד ןיא רוטַארעטיל רעדניק עשידיי יד
 "יצנע ענײמעגלַא .ןטַאטש עטקינײרַאפ

 ןוא דנָאפ װָאנבוד .ה --- ןדיי ,עידעּפָאלק

 ,קרָאי וינ .,טעטימָאק עידעּפָאלקיצנע
 ,221"ז ,7

 : .ש ,רעגינ

 1942 זיב 1900 ןופ רוטַארעטיל עשידיי

 יעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 ןדיי ,ץידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא .עקיר

 ,קרָאי וינ ,ָאקיצ ןוא דנָאפ-וװָאנבוד .ג ---

 ,169 טלַאּפש ,2

 : ךלמ ,שטיװַאר

 ,עסערּפ יד .סָארג ילתפנ ,ןָאקיסקעל ןיימ

 ,1938 ,14 רעבמעטּפעס ,סערייא סָאנעוב

 "מעטּפעס ,עשרַאװ ,גנוטייצסקלַאפ עיינ

 ,1938 ,25 רעב

 : ןמלז ,ןעזייר

 יידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל .סָארג ילתפנ

 -ָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעש

 ,1928 ,ענליװ ,דנאב רעטשרע .עיג

 ,612'614 ןטלַאּפש
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 : השמ ,ןַאמקרַאטש

 עטקיניירַאפ יד ןיא רוטַארעטיל עשידיי
 -עּפָאלקיצנע ענײמעגלַא .עיזעָאּפ ,ןטַאטש
 -נע ןוא דנָאפ ווָאנבוד .ה -- ןדיי ,עיד
 ,1957 ,קרָאי וינ ,טעטימָאק עידעּפָאלקיצ
 ,133ײ7

 עטקיניירַאפ יד ןיא רוטַארעטיל עשידיי

 ץשידיי ןעגנוצעזרעביא .,ןטַאטש

 -ץגלֲא .גנופַאש עכעלטלעװ ןוא הריצי

 -בוד .ה -- ןדיי ,עידעּפָאלקיצנע עניימ

 ,טעטימָאק עידעּפָאלקיצנע ןוא דנָאפ ווָאנ

 ,140ײז ,1957 ,קרָאי וינ

4 

 ךיוזמ ז/אנטעפתפ אז עטס

 ןפאטצ (

 שס1 .5 גתסשש 3024, 1941, ץ.
 105. גז2מ0מ1811 (11088-

 טש8'110 טש110 ןא טט010 18 תצ :
 רזסמ66 2001150615 1 מס., גאס

 צסזא, 1959, ס. 298-

 ,וזתתזסאא ,1800181/ צאת!
 םס0סא4א -- 1

 01 58, םמ. 476-477. 16602010-
 27: 60. 8. -- 4088 ךיז 1.

 אעזאמא, צטסעמ}
 +1646ו8מ 14614?ט16. 'ת86 60
 "ימסו- 111860עש, סט16/6 6
 1261810ת, נז. צ., 1949, ק 888
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 שיאערבעה ןיא סָארג ילתפנ ןגעוו
+ ,' 
 ,גרבנזיא + +

 לירּפא ,ביבא-לת ,רקבה .לײז סָארג ילתפנ
3 1956. 

 לירּפא ,תורפס ירוט .ל"ז סורג ילתפנ
0 1956, 

 ; םשרג ,רדאב

 ,69"ז ,19234 ,קרָאי ןינ ,הימכחו הנידמ

 ; ,ח ,י ,יקצליב

 .לת ,רמשמה לע .ל"ז ,סורג ילתפנ
 ,1956 ,טסוגיוא 6 ,ביבא

 ; יכדרמ ,הפי

 ןיג ,ראודה .הקירמאב תידיאה הרישה
 ,7"842 ,1947 ,23 יאמ ,קרָאי

 -לת ,רקבה ,ותומל םישלש ,סורג ילתפנ
 ,1956 ,18 יאמ ,ביבא

 : ןושמש ,רצלמ

 רעבָאטקָא ,ביבאילת ,רבד .סורג ילתפנ
9 1938, 

 ירוזחמ העשת .תורהנ לע .סורג ילתפנ
 ,קילאיב דסומ .שידי תורפסמ הריש
 -138 ,64'65"זז ,1957---ד"טשת ,םילשורי
2, 206-203, 

 ; בד ,רד ,יונ

 תוישעמ .םילשמו תוישעמ ,תוסנמור
 ,ביבא-לת ,רמא .ןסורג ילתפנ) םילשמו
 ,1955 ,23 רעבמעצעד

 ; םהרבא ,שייק

 ,הברחהו האלמה בוטולבז : םיתמל ריע
 ,146 ןוא 1פײזז ,1949 ,ביבא-לת

 : םהרבא ,ןוסלגר

 ,קרָאי וינ ,ראודה .ןדיא --- סָארג ילתפג
 ,דעיז ,1940 ,29 רעבמעװָאנ

 {י ,, ,ץראווש

 ,לייט רעטייווצ ,הנשה רפס .סָארג ילתפנ
 ,138ײ/ ,1947 ,קרָאי ויג

 : השמ ,ןמקראטש

 לֶע ,רצלמ ןושמש .תויפארגויב תומישר
 תורפסמ הריש ירוזחמ העשת .תורהנ
 .--ז"טשת ,םילשורי .קילאיב דסומ .שידיי
 ,429"430י"זז ,7

 ; דוד ,קוטש

 ,ביבא-לת ,רבד .תושעמ --- סָארג ילתפנ
 ן,טנַאקַאבמוא עטַאד עיונעגנ
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 ."םילשמ ןוא ךעלהשעמ, סורג ילתפנ : ביבא-לת ,רמא

 :קרוי וינ ,ראודה ,סורג ילתפנ ,1956 ,1 לירּפא

 סורג ילתפנ ,446"ז ,1956 ,13 לירפא ; ביבא-לת ,רקבה . ֹכ וי
 ,הייצ ,לײז סָארג ילתפנ ,1956 ,13 לירּפַא

 :הקירמא ידוהיל הנשה רפס עדי; רולקלופל תילארשיה הרבחה
/, 

 ,קרָאי ןינ ,הקירמאב תידיאה תורפסה :"םע

 ,8 ,1955 ,רבמבונ ,13 רפסמ תישדח תרגא

 ןכַארּפש ערמערפ ןיא סָארנ ילתפנ ןנעוו

128 808, 1 

 םוסוסקעפ8ממצ 04 1ס6188 800181 8600168, גסשש צסעאג 1941 קמי

8 30 

 דגז,טנאזענאעיטז,ס8 1

 1,6 0646 16841011 (11088. 156 גזס46116, 2218, 212/8, 8, 1927.

 1פאממ ןגנאססנ טז 1302 :

 111281602480006 110?ץשצ. גײ. (4/088 ''7".2114068 (סםשש12ג, ז;טסש, 6

33 11008 

 1אסא 18, }

 ט126:6מו/ 216466:מ (!מ 3146158) םצ תז80812811 (6/088. 'תת6 6210

 גוטס +צ0ע1, 1טנצ 1938, ק. 4

 ןאהמזיזמת, 82אסטעתז;:

 +3146188 2200148 01 146 3062. ('ימס 3004 01 תם88ןזגֿמ),+-+ ,ׂ,8

 טעסס11ש גאס צסעא, 1060. 5, 1949

 1 ,זממאז אא / 1182 א

 .40ס06תסז 00/4 טצ נא. (69088. סטסעגמגטתנזש 166608, גזסוש 3014, 2189-

 1טנע 1955, ם. 34

 181011 (19088. ססנממגטמנזץ ןזס608, 1166 צ סע, 2/0111-2187 1956-

 1,08188800,} 1088, טשנאספצאיע :

 1102180221021 0?1118ז/, (ס682נ1ת (1/088 86010604. 1228160 0086

 ןצסוש צסזא, 1949, סע. 76, 18-19/ 813 87
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 עזנאאפפנ 80א ,/ 8. 1" ;

 ת164206. 'תמ6ס 216: 11621/ 2004/0844 2880012668} גזסשש צ0ת10

 1951, מ. ?

 ןזסצ / א. תםסש :

-116 (,/14600816146 /2100401 .1020168 206 1001448168 ,4088) 168144011 

 טעסט טשמ1געס1819/ ,/ 16108216, 12תט8ע/ש 1956.

 תאאאטת) 1 טמ עתתאאועמז, 1

 2010108016 םמ 66/ 14216/ 16186/ תגמזטמקפ, 22/122  161586ע/ 1:ט16טע

 181812, 1. ן,. 20ע1612, 128, 1945, ק. 214

 תממאזסא / 841:0210א :

 148 2068184. 4168 206208 10612 01/2(121661/2 122 106 108006102 

 1958, סקס. 1

 2188868 (1118101161088) קסע 14844011 (1088. 11021024, 206808 4168

1937 46 2:20860 

 נס11, 14008 1

 +1460180 14461260/6. '286 60146מ6 166158 260026, אסשש 3011

.1932 21864 

1 48 ,20840614 

 צ16615מ 2066זש. 600ע10810168 04 +3146135מ 14146/21ט3/6. 861-,4/+ תוגמ-

 115מ6ז8. (0810011026, 21888. 20162124224111/ טמ. 186, 202.

 2606 31664180 121460860ע/6 1מ ,44/061104. 20608 צסט22 206 6164.

 ךמס 89סעזצ 04 צ3148180 141161260:6 +166150 861601180 1056100464

 גזסשש צסזע, 1940, ם. 293,

 צ10618מ 1440/21326 1מ 1940. 13762116 1266/2?טץ6. 86 860עש

 +31480188 124661210/6 31466158  801601180 108616046, גצסשש 0710

 1940, ק?. 23

 48 תזנומץעסמ צ3166ו8מ 0648. נא. (6088 (1895-1956) . 00246ממס+8זש

 צ1466185מ 0?1216:8ע6. 112001מ 21296/ (תםטמו18מ618) 1464., 1,00000/

 1957, םססת 08

 84זטזא, מאי 1זסואיתמ :

 (81תג (2/088. 'תמ6 241 םזוזת 116886286/. 1:08 40096168 6814

1942 ,18 .1266 

 824ת140, םאגצזמ:

 פס1סעמסמ (ג01ג0 מס 2066, 60ע00086/ 826 14646/ 81מ26/, 14666ע/

 סע 80ס1סתמסמ (10110. 20018866 טצ טמ1ט0ע821 60020614 0086

 גצסש +צסזא, 1932, עק. 7
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 8 | 13 איתלצצ | , 1140081 1

 146 טמ 1988/ (206ת08 826 10852978) םצ 1. 141881מ. זמ 1600158 13001:-

 1826, גסשש צסזא) תזגצ 1954, ק. 6.

 4 001160410 ג 04 216068) 1412286160ת4 טמ 12468401ו4 ם7 11

 (11088. זמ 166018מ 1300241806, אס צסזעא, 1צסט6ע0006/ 1955, ק. 6:

 יאמ4 1

 14816811 (6908. (2097410: 891606411 2182ע2/ 2ץע0400081104) . 140-

 (8124) 1דש200מ18 גצזס. 66: 10 301:268212, 1938. !,שסוט 141810 ו0-

 טש81828ט8- 0 1110-1,044.

 שש אצ עז ,א / חצות }

 יךיז281211008. 111890שץש 04 1615 1:4612?ט316, 701. 10. 12106מ 2ג0-

 115מ102 (00. גאססש צסעעג 1941, םס. 4

 לעזעמאזא / םעיעטע ;

 10844011 (4088. 111500/ 04 'ם0 16008 גת ,41061108. ןאסשש 3071

 1931) ק. 8924

 שץטסזעמ/ 1

 ס8זט1מק 2 604/6064. 10/84161281 600610018 גאסשש 0110 ךאזגק 1943.

 28,688, 288710א :

 (028/ 241281602148. (גצ2 ת08/2216816 'עסתג 1006211 -- נג{. 8

 'דססמ , 1929.  סתטסנוג זהטסוט) ךהזהץה 19, 1929

 ןבסנוזע גאמושפ, 2610 ע0ז6: אמעו 9, 1956.

2064 31466158 ,1088) 148144011 

 ןטמסאא ןאפעפטאפמאיע) 2610 3 0776: .טמס 1956.

1:088) 4011 1484 

 סטסנזנזטאזנצ גאצטרשש8, 20610 1 0770: 12מםטהזש 1941.

 10686עט6 ךץי'סמ. 21 {סז 1א211011 (31088 12166עץ8/ 117601מ9*

 םאזזיצ ןצתמתמשש 10טתא 41, 070070'2: תמצו 10, 956

.400201 ,2061 3166154+ 110466 .29 24 2168 1/088) 14844011 

 תאזזעצ גאטיעפ) 2000 ע0ז4: תטצו 9, 9856

.1088) 14844011 

 1821, ע01,610ת48 800:81צ ''צטס4-,4אז': 200מ681/ 14660816446/ גאס. 4

 18מט2ז/ 1956, ק. 884

 148414811 (31088, 101142168 226 120168 (31661854) גאס צ סע, 1988.
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 ךמושנפ} 8ע80ס1ע810ת, 2060 30770: 18םט2ז/ 1939.

 "46 ןתנט6 246811104 םצ 24844011 (4:088.

 גצםש 3088 10ס0מ4:אז-,גדחזמתזסאא: אהקעגו 9, 956

 1244011 (110888 צ3146154 2064.

 תזטמאפאזה גצמסש08) תנטמתמאזמג א. ע.: אמתו 9, 56

 1841011 (1ע088, 104618211028217 160שמ 2064, 10168 2626 86 89.

 גאמוש צס08א 'ן'נתזע8: ,.גקעג 9, 86

 17244011 (12088, 59, 8 +3140015מ .,416001-

 ןצמשש צס08א 'זזאזמפ: 2143 10, 1956.

 טע116ס08 לט}גמ 2098/48. '/86 112/// 140706/ 2060101121 .גטט 8

 ןיטסמ+ 10 2104. 111161 2801 . . . 8מ6, טס86מטמנסט817, 410 1811

 (41088 104 סטעמט121176 06001/10161088 10 31466158 2066/צ.}

 גזמש צסתא טטסתז ס-'טזטסמ88אז: תמע1 9, 1956.

*180818401' ,2061 ,6088 148144011 

 טעזנמאטמת 2108688 ?שזע0א6: 1וסטסעמססע/ 11, 9284

*1421646617 /1,0612115606 713615606 

 ר 4/ + 0 0

 זסטפתסמ הפסהחעוה 0082108, המסמעמת:

 2. 66:/602װקז 1126עסזע 1000.
 112601ס07הע 1000. קץססאע 1000, 141810-11008

 8 2טזץעס1ג 1937 ת

 טטמסמסעוסא גע 1023

 םטדיסהסזעת 0082108

 ךסא תסקמפות: !א6קעא- 1126 זסחע 1 000.

 /13228װ06 (001032 תץעססאעא 138- 6 ת822ווהזעהא1ע61ע10 תחסּכנע-

 ק668 8 11810110046 ט608024 268168100ע

 1151:0-11ס0א. 147 110806 2ש0ס0406 6080,

 שדזמק. 1534 ת210-/1008, 21 עוסאא 1941 זי
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